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Λήξαντος ήδη του llsu έτους τής 
«Εστίας», δσοι των κυρίων συνδρομητών 
αύτής έπιΟυμοΟσι νά έξακολουθήσωσι λαμ- 
άνοντες τδ φύλλον καί κατά τδ πρόσεχες 

ίτος παρακαλοΰνται νά άνανεώσωσιν έγκαί- 
ρως τήν συνδρομήν των, ΐνα μη έπέλθη δι
ακοπή τής πρός αυτούς αποστολής του 
•'λλου.

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

Καλλίστην ιστορίαν τής έλληνιχής γραμματολογίας άπό 
WAV αρχαιότατων χρόνων μέχρι των Πτολεμαίων εξέδωχεν 

Φερδινάνδος Βένδερ παρά τώ έν Λιψίφ βιβλιοπώλη W. 
icdrich. Τό σύγγραμμα τούτο (Ιχ σ. 762) άποτελεΓ τό 
-¡ον μέρος τού έκτου τόμου τής παρά τώ αυτώ βιβλίο- 
'Xj εχδιδομένης σειράς Ιστοριών τής γραμματολογίας πάν

των τών έθνών, εν ή ώς δεύτερον μέρος τού ζ ’' τόμου έχει 
ξ  πρό δύο ετών ή Ιστορία τής νεοελληνικής γραμμα- 

Χογίας ύπό A. Ρ. 'Ραγχαβή χαί Δανιήλ Σάνδερς. Έ ν 
σεχεΓ φύλλω ήμών θά διαλάβωμεν έχτενέστερον περί τής 
ρίας ταύτης, ήτις συγγραφεΓαα κυρίως χάριν τών πολ

κών ελέγχει γνώσιν βαθεΐαν τής έλληνιχής φιλολογίας χαί 
-τοτυπίαν ου σμιχραν.
— Ό  έν Βιέννη ομογενής χ. Ζάχος έίωρήαατο εις τίν 

μεγαλοπόλει εκείνη, καλλιτεχνικόν Σύλλογον είχοσαχις-
•α φλωρίνια, Επως έχ τών τόχων αυτών άποστέλλεται 
’ έτος ώς υπότροφο; εις τήν αλλοδαπήν άνά εις νέο; ζω- 
φος.

— Ή  εσχάτως συγκροτηθεϊσα σύνοδο; 'Ιταλών μυλωθρών 
φάσισε νά διοργάνωσή χατά τό προσεχές έαρ διεθνή έκ- 
ιν αλευροποιίας χαί αρτοποιίας έν Μεδιολάνοις.
— Έ ν Σαίν Λουί τής 'Αμερικής έγένετο έπ' έσχατων 

τώδης συναυλία, άποτελουμένη έχ διςχιλίων μουσικών
άνων, 50 σφυρών καί άκμόνων χαί 8 κανονιών. 'Ιδίως 
ιιρε τήν ενθουσιασμόν τών ακροατών ή βχτέλβσις τού re- 

«5 τεμαχίου τής Β' πράδεως τού Τροβατόρε, ήτις έγέ- 
Ο ίιπηχουσών τών 50 αφυρών. Έ χ  τής συναυλίας ταυ;η; 

ρά/θησαν ύπέρ φιλανθρωπικού τινο; σκοπού 150.000 
ών.

— ’Αγγέλλεται ή προσεχής έκδοσις έν Lecce τής Ί.-α
ς περιοδικού συγγράμματος αρχαιολογικού, ̂  Ιστορικού,
’  ιγιχοϋ, λαογραφιχού χλπ. δίς τού μηνός έχδιδαμένου 
τήν έπιγραφήν La cultura Salenlina. Διευθυντή; τού 
*ιχού τούτου είναι δ Βίτος Παλοϋμπος, δστις χαταγό- 

5 έχ τών έξιταλιοθέντων μέν άλλα διατηρούντων έτι

διεφθαρμένην τήν έλληνιχήν γλώσσαν Ελλήνων τού Ύδρούν- 
τος (Terra di ütranlo), έγένετο γνωστός διά γλαφυρών έμ- 
μέτρων μεταφράσεων εις ιταλικήν γλώσσαν νεοελληνικών 
ποιημάτων χαί ιδίως τού ’Α.Ιφαΰήζον Γης αγά.τη ς , τής 
περιέργου μεσαιωνικής συλλογής δημωδών έρωτιχών ασμά
των τών Ελλήνων. Ό  σκοπός τού περιοδικού συγγράμματος, 
ου τήν εχδοσιν άνέλαβεν ό κ. Παλοϋμπος, είναι διττός* τούτο 
μέν σχοπεΓ νά χαταστήση γνωστήν εις ’ Ιταλούς καί άλλο- 
εθνεΓς τήν χώραν τού Ύίρ'.ϋντος όποια αληθώς είναι' τούτο 
δε να μεταόώσν] εις τούς χατοίχου; τού 'Τόρούντος γνώσεις 
τής γραμματολογίας τών ςένων έθνών. "Οθιν συμφώνως πρός 
τόν σκοπόν αύτης ή Cultura Salenlllia θά περιέγν) έν έχά- 
στω φυλλαδίω; Δημώδη άσματα χαί παραμύθια εις έλληνο- 
σαλεντιαχήν η άλβαιοσαλεντιαχήν διάλεκτον, ή ιταλικήν 
γλώσσαν αρχαιολογικά καί ιστορικά ύπομνήματα περί τής 
επαρχίας τού Ύδρούντος, βιογραφίας επιφανών άνδρών κλπ. 
Διηγήματα, ποιήματα, βιβλιογραφίαν, χρονικά. Ή  Cultura 
Salentïna θά γράφΥ,ται συνήθως εις ιταλικήν ή γαλλικήν 
γλώσσαν· θά δημοσιεώωνται όμως έν αυτή χαί άρθρα γε- 
γραμμένα Ιλληνιστ!. Τιμή τή; έτησίας συνδρομής ώρίσθη εν 
'Ιταλία μεν δρ. |2, ίν δέ ταΓ; χώραι; τού ταχυδρομικού 
συνδέσμου όρ. 2 0 .

—  Έ ν Βενετία ήρΕαντο άπό τοΰδε νά πατασκευάζωιται 
δραατηρίως διά τήν καλλιτεχνικήν έκθεσιν, ήτις θά λάβα] 
χώρα·· ιή 25 ’ Απριλίου άρΕαμένου έτους, καί ήτις θά έγχαι- 
νισθ^ ύπό τού βασιλίω; κα! τής βασιλ'σστ.ς. Ώ ς χώρος 
εφ’ου ίδρυθήσεται τό κατάστημα τής εχθεσεως, δπερ θά χα- 
ταλάβν) 6 000 μέτρων έχτασι-, ώρίσθη ό κήπος τού λαού έν 
τή παραλία τών Σχλαβούνων (Riva Schiavotl¡|. Τό οικοδό
μημα έκτός τών διαμερισμάτων διά τά αντικείμενα τής τέ
χνης θά περιέχη, καί αίθουσας διά τάς συναυλίας καί τήν 
μουσικήν, έτέρας δέ ώ; αναγνωστήρια. Επίσης κατασκευά
ζονται καί προκυμαϊαι διά τάς διεθνείς λεμβοδρομίας. Ή  
έχθεσι; θά διαρχέστ, μέχρι τής 31 ’ Οκτωβρίου. Τό ηγεμονι
κόν ανάχτορον άνεχαινίσθη εντελώς έκ τής πυρχαίάς τής 
συμβάση; έν έτει 1506.

Ό  υπουργός τών Εσωτερικών άπηύθυνε εις τάς διοικητι
κά; άρχάς τού Κράτους έγκύκλιον, παραγγέλλων αύταΓς να 
μεριμνήσωσι περί συστάσεως δημοτικών γυμναστηρίων παρά 
τοΓ; διάφοροι; δήμοις, ωι ή διευθυνσις θέλει άνατεθή είτε εις 
τούς οικείους δημοδιδασκάλους, εϊτε εις γνώστας τών τοιού- 
των στρατιωτικούς, νά ύποβοηθήσωσι δέ καί τήν σύστασιν 
γυμναστικών εταιρειών, οίαι δύο μόνον έταιρεΓαι ύπάρχουσιν 
έν Έλλάδι μέχρι τούδε ό έν Άθ',ναις ·  'Αθλητικό; Σύλλο
γο; ·  καί 6 έν Σύρω · Γυμναστικό; Σύλλογος ο. ·  Δέν 
γνοεΓτε βιβαίως, κύριοι, λέγει ό υπουργός έν τή έγχυκλίω 
ταύτγι, οτι ίν τών ισχυρότατων καθ' ήμας εθνών, τό γερμα
νικόν, άνεχχίνισε πρό ογδοηκονταετίας τήν πολιτικήν αυτού 
παλιγγενεσίαν καί εκράτυνε τήν έθνικην αυτου συνείδησιν 
διά τής γυμναστικής, ήτις ειέ·ετο οΰτως είπεΓν ή προπαί
δεια τή; πατριωτικής αγωγής του καί ή πρώτη βασις ευδο- 
κιμώτατα λειτυυργούντο; στρατιωτικού συστήματος *Τπό 
τοιαύτην δ’ έννοιαν η γυμναστική άνεγνωρίσθη σήμερον παν- 
ταχού τών πεπολιτισμέγων κρατών, ώς ή προκαταρκτική βά . 
σις τής στρατιωτικής τού λαου παιδευσεω;. Ούτως ό νεωτε- 
ρο; κόσμος άνεγνώρισε καί άπεδέχθη τό άριστόν τούτο σύ
στημα τών ήμετέρων προγόνων, τό όποιοι τοσουτους παρη- 
γαγε· αγλαούς καρπούς καί διά τό άτομον καί δ·.α τήν Π ο
λιτείαν. Δυστυχώς έν τ-.ύτοις παρ' ήμΓν ελάχιστη εγένετο 
εργασία πρό; εισαγωγήν τής γυμναστική; έν τοΓ; σχολείοις. 
Πρό ελάχιστου χρόνου ιίσήχθη αΰτη έν τή καθ’ ήμα; εκπαι
δεύσει, είσηγουμένου τού άρμοδίου ύπουργείου, δέν αμφιβάλ
λω δέ, δτι διά τού χρόνου οί καρποί αυτή; έσοντα: άφθονοι 
καί ευεργετικοί. Ά>λ4 καί τούτο δέν αρκεί μόνον. Πρέπει ή 
γυμναστική νά μή περιορισθή έν τοΓ; διδασκαλείοις,Γνα πράγ
ματι καρποφορησν,. Είνε ανάγκη να τισδύστ] εις τήν συνεί- 
δησιν τού λαού, νά θεωρηθή ύπ’ αυτού ου μόνον ώς ύποχρέ-
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ωσις, άλλά χαί ώ; τέρψις, όπως θεωρείται σήμερον παρά τοϊς 
πλείστοις των ευρωπαϊκών λαών. Πρός τούτο δέ χαι παραγ
γέλλω, κύριοι, να έπιστήσητε σποοδαίως χαι συντόνως την 
προσοχήν ύμών έπ'ι τού οοβαρωτάτου τούτου αντικειμένου.»

— Συνελθούσα ή Πανεπιστημιακή Σύγκλητος, ώρισεν ώς 
θέμα τού Σγουτείου διαγωνίσματος · περί τη; προιχό; μετά 
τόν θάνατον τοϋ συζύγου *. Λίαν προσεχώς θά όριοθώσι χαί 
θά δημοσιευθώσι χαΐ οΙ δροι, ύφ’  οϋς χαλοΰντχι etc τόν δια
γωνισμόν τούτον οί καθ’ ήμϊς νομομαθείς.

—  Γην παρελθούσαν Κυριαχήν άπεβίωσε* ενταύθα, το 
78ον τής ήλικίας του άγων έτος, ό εκ των πρώτων μελών 
τής "Αρχαιολογικής ‘ Εταιρείας και ταμίας αυτής άπό τής 
συστάσεώς της, ύπουργός άλλοτε επί τών Οικονομικών ΙΙα- 
γαγιώτηΐ Έμ. Γι αννόποι-Λοι;, άνήρ πολυειδώς έργασθεις 
ΰπέρ τής άνσπτύξεως τών δύο πρωτίστων παραγόντων τού 
εθνικού πλούτου, τής βιομηχανίας και γεωργίας, άχάματος 
δέ μέχρι τών ίσ/άτων ήμερων τού βίου του.

Ό  Εμμανουήλ Γιαννόιτουλος είσήλθεν εις τήν δημοσίαν 
ύπηρεσίαν ευθύς άπο τής ίδρύσεως τού έλληνιχού κράτους, 
διεχρίθη δέ καθ’ όλον τό διάστημα τής υπηρεσίας αύτού διά 
τήν μετά ζήλου ίκτέλεσιν τών χαθηχόντων του καί τδν πρα
κτικόν αυτού νούν. Τής δημοσίας ύπηρεσίας άπεχώρησε τώ 
1862, συμπληρώσας 33 ίτη έν αυτή καί έχτοτε άφιερώθ.] 
εις έπισιημονιχάς μελέτας. Έχλή"η τό πρώτον ώς υπουργός 
τών Οί«ονομ:χών τό 1S66  επί τής προεδρείας Βενιζέλου Ρού- 
φου καί τό 1868 πρωθυπουργούντος τού Άρ'στείδου ΜωραΙ- 
τίνη. 'γπήρξε μέλος τής Βιομηχανικής καί τών 'Ολυμπίων 
’ Επιτροπής καί πρόεδρο: αυτής καθ’ ήν περίοδον έτελέσθη 
ή έχθεσις τού 1875, ύπέρ ής τοσούτον ηγωνίσθη. ’Από εί- 
κοσιπενταετίας διετέλει μέλος καί ταμίας τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, επίσης δέ καί τής τού "Εθνικού στόλου από τής 
συστάσεώς της. ΤΗτο επίσης άρχαίος έταΓρος καί μέλος τού 
Συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρείας καί άλλων σω
ματείων. Άποθανων κατέλιπεν ανεκδότους σπουδαίας οικονο
μολογικός μελέτας καί εκθέσεις περί γεωργίας.

— "Εκ τοϋ βιβλιοπωλείου Μπέχ έξεδόθη » ’Οδηγός τών Μη- 
τέροιν, ήτοι ύγιεινή τών βρεφών, επί τή βάσει τών νεωτέρων 
δοκιμωτέρων παιδιατρικών συγγραμμάτων» υπό Κ. Κυριαζί- 
δου, ιατρού καί ύφηγητοΰ τής παθο'ογίας τών παίδων έν 
τώ  Έθν. Πανεπιστημίω. Τό βιβλίου εΐνε φιλοκάλως εχτετυ- 
πωμένον έν τοΓς καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίδου, 
χοσμιΓται δ" ύπό 21 εικόνων εν τώ χειμένω. Πο>λεΓτχι έν 
τώ Βιβλιοπωλείο) τήςνΈστίας· άντί δραχ.3,50,ταχυδρομιχώς 
άποστελλόμενον άντί δραχ. 3,80.

—  Τό βιβλιοπωλείο·; Βίλ.μπτργ εξέδοτο εις μικρόν σχήμα 
χομι|ιότατον ήμερολόγιον, μετά καλλιτεχνικού πολυχρώμου ε
ξώφυλλου, έκτυπωθέντος έν τώ  λιθυγραφείω Γρούνδμαν. Αί 
χρονολογίαι εϊσίν αναγεγραμμέναι χαί κατα τό ιουλιανόν και 
κατά τό γρηγοριανόν ήμερολόγιον. Τιμαται λεπτών 40, καί 
εύρίσκεται εν τω Β.βλιοπωλείψ τής 'Εστίας.

— Έ π ’εύχαιρία τών άποχαλυπτηρίων τοϋ ανδριάντας τού 
Καποδιστρίου έν Κιρχύρα,ών ή τελετή δ.ιως άνεβλήθη διά τήν 
έπελθοϋσαν κακοκαιρίαν εις τήν Κυριαχήν τοϋ θωμα, ίξεδό- 
θησαν έν Κερχύρα εις φυλλάδιο* ολιγοσέλιδο* «Νύξεις περί τοϋ 
Ρ|-υ Μωάννου Καποδιστρίου, Κυβερνήτου τής Ελλάδος, ά- 
φιερου,-»'ναι εις τά αποκαλυπτήρια τού ανδριάντο; αυτού,υπο 
τού χ. Αλεξάνδρου Τόμπρου.

"Επίσης έξεδόθη ίταλιστί χαι σ τρα τιω τικός Μμνοη εις 
Ίωάννην Καποδίστριαν ύπό τοϋ δικηγόρου χ. Ίωσή? ’ Ρα- 

μ*1λη·— Έξεδόθη τό Τ  τεύχος χάΰ’Εμπηριχη’ο Διχαίον τών 
Ch. Lyon-Caen καί 1.. Renault, ούτινος τήν μετά?ρασιν 
άνίλαβον καί έξακολουθοϋσιν οί παρ* ήμΓν δικηγόροι κ. κ. 
Σ. Κ. Μπαλάνος καί Γ. Δ Μελισσουργός.

Έπιστέλλουσιν ήμΓν τά έπόμενα :
Γνωστόν βεβαίως ύπάρχει τοΓς άναγνώσταις τής .'Εστίας, 

ότι ό έκ Σαμοθράκης χαταγόμε;ος καί έπί μακρόν 
έν Μασσαλία νϋν δ’  έν Κορσική, αν μή άπατώμεθα, 
διατρίβων "Ελλην λόγιος κύριος Ν. Β. Φαρδύς δι* επανει
λημμένων του πραγματειών άπο έτών ήδη προσπαθεΓ νά εί- 
σαγάγη ευκολίας χάριν, ώς φοονιΓ, τήν άτόνιστον καί άπνευ- 
μάτιστον γραφήν τής έλληνικής γλώσσης, τό δέ σύστημά 
του τοϋτο έφαρμόζει πρός παραδειγματισμόν εις παν ό,τι 
γράφει έλληνιστί, καί έν αυταΓς ταΓς έπιστολαΓς του. Ό

πρώτος προσήλυτος, τόν όποΓον μέχρι τοϋδε άπέκτησεν 4 χ. 
Φαρδύς, εΐνε ό γνωστός λόγιος κ.'Ισίδωρος Σχυλίτζης, όστις 
δι’ ομιλίας του, εχφωνηθείσης εσχάτως έν τώ Συλλόγφ 
«Παρνασσώ», προτείνει νπρός έξοιχονόμησιν χώρου καί χρό
νου. ν’ άποσχορακισθώσιν ή ψιλή χα! ή βαρεΓα, νά διατη- 
ρηθή όμως ή χρήσις τών άλλων τής γραφής σημείων, όσα 
έπενοήθησαν χάριν ορθής άναγνώσεως τής έλληνιχής γλώσ
σης ύπό τών Αλεξανδρινών γραμματικών. Άγνοούμεν πό
σους θά εΰρη ακολούθους καί τό ήμίμετρον τούτο τού κ. Σχυ- 
λίτζη, δέν εΐνε όμως, φρονούμεν, άμοιρον ενδιαφέροντος τίνος 
νά γείνη γνωστόν όχι πολύ πρό τού κ. Σχυλίτζη καί τού χ. 
Φαρδύ, ήδη έν έιει 1819, είχε τεθή εις εφαρμογήν τό σύ- 
στημα τής άνευ τόνων καί πνευμάτων γραφής καί έκτυπώ- 
σεως τής έλληνικής γλώσσης, καί όμως δέ» εγένετο παραδε
κτόν, άλλ' έξηχολούθησαν οί τήν Ιλληνιχήν μανθάνοντες νά 
μανθάνωσι τήν χρήσιν τών τόσον δυσχόλων χαί οχληρών 
τούτων γραφικών σημείων.

Έ ν  -ή β:6λιοθήχ))Ιτής έν Φιλιππουπόλει έλληνιχής σχολής 
υπάρχει βιβλίον τι, χρηστομάθειας είδος, προωρισμένον εις 
χρήσιν τών τήν έλληνικήν σπρυδαζόντων χαί τετυπωμένον 
οΰτως, ώστε έχτός τής δασείας, τής άποστρόφου, τής υπογε
γραμμένης, τού κόμμαιος καί τής τελείας ουδέν άλλο ση- 
μεΓον ύπάρχει, ούτε ή ψιλή ούτε οί τόνοι. Τό βιβλίον έπι. 
γράφεται ώς έξής: · Lcctiones graecae in usum nudlto— 
rum philosopliine, anni primi et sccundi. —  V¡online 
Typis schramcblianis —  1819, περιλαμβάνει δ’ έν 135 
σελίσι σχήματος μεγάλου ογδόου χατ’  έχλογήν τεμάχια ϊκ 
τοϋ 'Ηροδότου, Ίπποχράτους, Θουχυδίδου, Ξενοφώντος , 
Πλάτωνος, "Δριστοτέλους, Πολυβίου, Στράβωνος, Λουκιανού, 
Πλουτάρχου, ’Επίκτητου, Μάρκου Αύρηλίου, Όμηρου, 'Η
σιόδου, Τυρταίου, θεοχρίτου χα! τινα επιγράμματα έκ τής 
'Ανθολογία:, άνευ σχολίων καί σημειώσεων. 'Ιδού τινα πα
ραδείγματα έκ τοϋ βιβλίου τούτου : Σελ. 107 έχ τών τοϋ
Μάρκου Αύρηλίου :

■ Το τεχνιον, ό εμαθες, τουτω προσαναπαυου. το δε υπο
λοίπου του βιου διεξελθε. ως θεούς μεν επιτετροφως τα σε- 
αυτου παντα εξ όλης τε ψυχής, ανθρωπων δε μηδενος μητε 
τύραννον, μητε δο'-λ.ον έαυτον καθιστάς.·

Σελ. 138, έκ τών τοϋ Νικάρχου .'

«Πολλας μυριαδας ψηφιζων Αρτεμιδωρος,
και μηδέν δαπανών, ζη βιον ήμιονων,
πολλακις αί χρυσου τιμαλφεα φορτον εχουσαι
πολλον ύπερ νώτου, χορτον εδουσι μονον.·

Τις δ’  ή αιτία, δι' ήν ό πρό 67 ήδη έτών είσαχθείς νεω
τερισμός δεν κατώρθωσε νά έπιχρατησή, χαίπερ άπαλλάσσων 
τούς τήν έλληνικήν μςινθά*οντας πολλών κόπων χαί φροντί
δων ; Ή  άπάντησις είνε προχειροτάτη. Δ ιότι οχι όλιγωτέ- 
ρους κόπους πρέπει νά καταβάλωσιν οί γνωρίζοντες νςδη 
τήν γλώσσαν, όπως άπομάθωσι τήν τών σημείων τουτω* 
χρήσιν ή οί άγνοοϋντες αυτήν, όπως μάθωσιν αυτά, ή δ'ε
φαρμογή τοϋ συστήματος δέν δύναται νά γείνη άνευ τής θ*' 
λήοεως καί συνεργασίας τών πρώτων. "Επειτα καί ό λόγο« 
δι’ ίν έπενοήθησαν πάλαι ποτέ τά σημεΓα ταϋτα, τό νά_*ι* 
ρισώσωσι τήν όρθήν προφοράν τής γλώσσης έχ τοϋ χυχεωνοί, 
εις 8ν είχον περιαγάγει αυτήν αί διαλ.εχτικαί ώς πρός τούτο 
διαφοραί καί ή παρά βαρβάρων λαών ελλιπής αύτής 
χαι στρέβλωσις, ό λόγος οϋτος ύφίσταται σήμερον μάλλον *1 
τότε, άφοϋ ή νεωτέρα μάλιστα γλώσσα εύρίσκεται άχβΡΊ 
έν ιώ χαταρτίζεσθαι. Εις μάτην λοιπό* χοπιάζουσιν οί a**"
μορφωταί τής έν χρήσει γραφής.

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
ΟΛΤΜ ΠΙΛΔΟΣ τής ΊΙπειρώτιδος, Ουγατρός Νεοπτολίμο“ 

τού Άλχέτου, νομίμου γυ.αιχός Φιλίππου τού Β’ βασιλέ** 
τής Μακεδονίας, καί μητρός Αλεξάνδρου τυύ Μεγάλου, Μ’  
βιογραφίαν φιλοποντ,αας έπιστημονικώς κατά τάς °,
πηγάς χαί ταύτην άφιερώσας τε καί προσφωνήσας τιμ 
Κωνσταντινουπόλει έλληνιχψ φιλολογικό) Συλλόγω έπί 
έορτή τής εϊχοσιπενταετηρίδος, καθήχόν μου έθεώρησα, ·*?  
τής δημοσιεύσεως αύτής έν τώ περιοδιχώ εκείνου, τού 0*® '  
ου ή άνάγνωσις εύαρίθμοις λογίοις καί σοφοΓς προωρ·0(“ ^  
έστίν, ιδιαιτέρως νά δημοσιεύσω έν μικρά βίβλο) ΐ»α ή ®* 
γνωσις αύτής χαταστή προσιτή πασι τοΓς λογίοις κ«' ¡' 
μοίσοις καί ιδία τοΓς Μαχεδόσι καί Ήπειρώταις, 0
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_;στο* πάντων τών λοιπών ένδιαφέρονται ε’ς τήν γνώσιν 

¡ηϋ βίου αύτής, ών τών μέν γέννιμα καί θρέμμα ύπήρξ«* 
Ήπιιρώτις (Άμβρσχιώτ· '  σιλόπαις Μυρτάλη, τών δέ 

ίος βασίλισσα διετέλεσεν επί είχοσιν όλόκληρα έτη ή 
_  τόκος 'Ολυμπίάς.
Τούτο δέ ποιών, νομίζω ότι ανταποκρίνομαι πληρέστατα 
τήν φιλομουσίαν χαί φιλοπατρίαν τών τε Μαχεδόνων καί 
‘-•ρωτών, οιτινες διακαώς έπιθυμοϋσι νά γνοιρίσωσιν οί- 

_  ποτε σπουδαΓον τής Ιστορίας αύτών μέρος, πολλώ δέ 
βαλλ ον δλόκληρον τήν ίοτορίαν τής γεννησάσης τόν "Λλέξαν- 

μητρός Όλυμπιάβος, ήτις μέχρι τοϋδε κατά τό πλεΓστον 
στός έστιν ήμΓν.

Έν τή άρχαιότητι ιστορούνται ότι πολλαί μέν γυναΓχες 
'^τψαν ίπ’  άρετή, έπί παιδεία χαί έπί χάλλει χαί έφημί- 
!βαν έπί τινι τών φυσινώ* χαί έπιχτήτων τούτων προτερτ- 

*, ούδεμία όμως αύτών εις τοσαύτην άνήλθεν υψηλήν 
χοί περιωπήν, επί τοσούτον έδσξάσθη καί τοιοϋτον διε- 

ίάτισε πρόσωπο; έν τή Μακεδονική καί Ηπειρωτική ί- 
ώς βασιλόπαις Ήπειρώτις, ώς νόμιμος γυνή τού παν- 

μου Φιλίππου καί ώς μήτηρ τοϋ ένδοξοτάτου Άλεξάν- 
, όσον ή ήμετέρα 'Ολυμπίάς, ήτις θερμότατα άγαπώσα 
υιόν αύτής χαί σπάνιου καταλιποϋσα παράδειγμα φιλο- 

νίας, τοσούτον περιπαΛώς ήγαπατο ύπό τού Αλεξάνδρου, 
ιε διέταξεν ουτος νά άποθεωθή ή μήτηρ αυτού «quorum 

|0ljmpiada ¡mmortalitati consecrare dccreverat. κατά 
ττ| μαρτυρίαν τού Κουρτίου.

Τοιοϋτον μέν έν συντόμω έστί τό άγγελλόμενον νέον φολο- 
ά μου, μικρόν μέν κατά τήν ύλην καί τήν έκτασιν, 
-μενον έχ 10 τυπογραφικών φύλλων καί εχον έπί τοϋ 

‘ λλου την ειχόνα τής Όλυμπιάδος, ψωτογραφιχώς με- 
'  Γσαν έξ αρχαίου μοναδικού νομίσματος, μέγα όμω' 

ά τήν ούσίαν καί τήν έπισημότητα, ώς λεπτομερώς χαί 
“ ονιχώς περιγράφον τόν βίον τής μητρός εκείνου, ού τό 
χαί νΰν ότι μετά σεβασμού αναφέρει σύμπασα ή άν- 

της! Ή  δέ έχτύπωσις αύτού άρχεται από τής προσε- 
έβδομάδος καί ή τιμή ίκάστου αντιτύπου ώρίσθη διά 

τους εντός τοϋ κράτους συνδρομητάς εις δραχμάς 2 */,, 
δέ τούς έχτός αύτού είς φράγκα 2 1/, πληρωτέα άμα τή 
“λαβή τού αντίτυπου.

νά γίνωσι συνδρομηταί πρός χάλυψιν 
έξόδων ταί ούχί αμοιβήν τών πόνων χ>ί χό- 

-ως. δύναντυΐ νά έγγραφώσι τοιοϋτο· έν τή 
, άγγελία. Όσοι όμως δέν έχουσι καί ορεξιν πλη- 
αρακαλοϋνται νά μη έγγραφώσι καθόλου.

ηνησι tT¡ 12 dr>αμβρίον ¡880
Μ α ργα ρ ίτη ς  Γ- Δ ή μ ιτσ α ς  

: καθηγητής.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
n«fa«.iut), 2 Ίανο.κρί.υ

Λ ,
υίική κίνησις έπετάθη χαθ’ δλην τήν παρελθοϋ- 

1 ·^ · κδα, χαθ’ όσον έπλησίαζε* ή ημέρα τών έν.λογών. 
Οί υποψήφιοι τών αντιθέτων συνδυασμών απανταχού τοϋ 

πασαν κατέβαλον προσπάθειαν Γ*α εξασφαλίσωσιν 
δς τ-ί,ν νίκην, συνηγοροΰντες έχάτεροι ΰπέρ τοϋ συ- 

ούτινος οπαδοί έχηρύχθησαν. "Ηδη δ’  έφθασε 
ί™ρμα τών αγώνων αύτών, καί τήν Κυριαχήν θέλει έ- 

* εχ τών καλπών ή έτυμηγορία τοϋ έθνους. 'Τποτί- 
κατά τούς πιθανωτέρους υπολογισμού; ότι έν τώ α- 

θέλουσι χατισχύσει οί οπαδοί τής Κυβερνήσεως. Ή  έ- 
¡ίή διεξάγεται χιθ’  δλην τήν Κυριακήν άπό τής άνατο- 
8έχρι της δύσεως τοϋ ήλιου,κατα τό διάστημα δέ τής νυ· 
* βέλουσι γνωσθή τά πλεΓστα τών αποτελεσμάτων, έζ ών 

καταδειχθή ή τελική έκβασις τοϋ άγώνος. 
Γαχτικώτατα έξαχολουθεΓέκτελών τά καθήκοντά του ώς 

χαγός έν τώ  1ω συντάγματι ή Α. Τ. ό Διάδοχος 
Γνος. Καθ’  έκάστην προσερχόμενος εις τόν στρα- 

Χατα τήν κεχανονισμένην ώραν, τήν μέν πρωίαν δ:δά- 
βεωρί »ν ύπ̂  τοΰ )οχ»γοΰ του πεζιχοΰ χ. I . Ίωσα- 

μετ2 μεσημβρίαν ί ι  χαρίσταται ·ίς τα γνμνάσιχ 
>τ' ολίγας ήμερος πρόκειται ν' άναλάβη χαί μόνος τήν 
νασιν τής διμοιρίας του. Τό απέριττου τών τρόπων τοϋ

διαδόχου, ή προσήνειά του. καί ή πρός τούς ανώτερους του 
εύπείθεια χατίχτησαν αύτώ Ιντό. ολίγων ήμερών τήν αγά
πην χαί άφοσίωσιν τώ» έν τώ συντάγματι άξιωμχτικών, καί 
πάντες έξαίρουσι τα πολύτιμα προςόντα τοΰ νεαρού άνθυ- 
πολοχαγοϋ. Είνε δέ τέλειος άνθυπολοχαγός ό διάδοχος προ- 
Ούμως καί μετά ζήλου υποβαλλόμενος είς τάς υποχρεώσεις 
τής θέσεώς του, χωρίς ποτε νά επιζητή οίανδήποτε διάκρισιν 
ενεχα τής υψηλής ίδιότητός του. Λαμβάνει γνώσιν καθ'έ· 
χάοτην τής ήμερησίας διαταγής, έχει υπηρέτην του στρα
τιώτην, όπως πάντες οί αξιωματικοί, ήδη δέ άνεγράφη τό 
όνομά του καί είς τάς μισθοδοτικάς καταστάσεις. Ό  

I διάδοχος έλαόεν ώς μισθό; αυτού κατά τόν λήξαντα μήνα 
ί Δεκέμβριον, δραχμάς 86 .

— Ή  Ύ.Πύλη διά διακοινώσεωςαύτήςέξέφρασε παράπονα 
χατά τοΰ έν Χανίοις γεν. προξένου καί τών έν Ρεθύμντ) 
χαί Ήραχλείω προξένων ήμών, ώς ϋποκινησάντων δήθεν 
τάς ΰπέρ τής ένώσεως διαδηλώσεις τών Κρητών, τάς γενο- 
μένας έπ’ ευκαιρία τής ένηλιχιώσεως τοΰ διαδόχου Κων
σταντίνου. Ή  ήμετέρα κυβίρνησις άπήντησεν είς τήν δια- 
χοίνωσιν τής Υ . Πύλης δι’ έτέρας μακρας διακοινώσεως 
αναιρούσα τούς ισχυρισμούς τής οθωμανικής κυβερνήσεως.

—  Άφίκετο ενταύθα έκ Κωνσταντινουπόλεως προερχο- 
μέννι δευτέρα ιαπωνική αποστολή, αποτελουμένη έκ τού 
στρατηγού ύποκόμιτος Τίνι ύπουργοϋ τού εμπορίου έν "Ια
πωνία, τοΰ λοχαγού τοϋ μηχανικού Μουράτα καί τοϋ Σ. 
Σχίβά. _

— Έπανήλθον έκ Μεσολογγίου ο! κκ. Γχοττλάν αρχιμη
χανικός καί Ρόοσελς πρόξενος τοϋ Βελγίου καί αντιπρόσω
πος τών Βέλγων κεφαλαιούχων, μεθ' ο’ ν γίνονται διαπραγ
ματεύσεις πρό; παραχώρησιν τής κατασκευής τής άπό Με
σολογγίου είς "Αρταν σιδηροδρομικής γραμμής. Κατά τήν 
έχθεσιν τού χ. Γχοττλάν. ήτις προσεχώς ύποβληθήσεται είς 
τό ύπουργεΓον, ή σιδηροδρομική αϋτη γραμμή, ήτις θά εχιρ 
μήκος 45 χιλ. έν ό)ω, θα διέρχηται δι’ Αίτωλικοϋ, Άγρι- 
νίου, Καρβασσαρα χτλ. καί θά καταλήξη είς "Αρταν.

— Ή  «Έφημερίς· μανθάνει ότι μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
χαί τού ενταύθα άντιπροσώπου τής Προεξοφλητικής Τραπέ- 
ζης τών Παρισίων κ. Μερίχ υπογράφεται προσεχώς ή σύμ- 
βασις περί κατασκευής τοΰ από Πειραιώς είς Λάρισαν σι
δηροδρόμου.

— Συνελθόν τό συμβούλιο* τής "Εθνικής Τραπέζης 
ώρισεν ώ; μέρισμα διανεμητέον είς τούς μετόχους, διά 
τήν 6' έξαμηνίαν τοϋ λήγοντος έτους, δρ. 135 κατά μετοχήν. 
Τό μέρισμα τοϋτο εινε ανώτερου κατά δρ αχ. 5 τοϋ διανεμη- 
θέντο; χατά τήν α1 έξαμηνίαν τοϋ 1886.
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χ.Γ.Κ.Μυτιλήνην."Ενεγράφησαν πάντες καί ήρξατο ή πρός 
αύτούς αποστολή τοϋ φύλλου. Πλείστας εύχαριστίαςδιά τήν 
φιλικήν ύποστήριξιν. — κ. Γ. Δ. Λειψίαν. Ό  χαθείς έλαβεν 
έχεΓνο πού τοϋ άνήχε.— χ. Π  Γ. θ . II. "Ενταύθα. Α ί μετο- 
χαί τοϋ δανείου τών 30,000,000 κληροϋνται τετράκις τού 
έτους, είς τό τέλος έκάστης τριμηνίας. Α ί δριζόμεναι κληρώ- 
σ-ις έ'ένοντο μέχρι τοϋδε τακτικώς. Ή  έξαργύρωσις τών 
χληρουμένων μετοχών γίνεται έκ τού κεντρικού ταμείου. "Εξ 
αύτού δέ λαμβάνει τά χρήματα καί ό ίν τώ έξωτεριχώ κά
τοχος τοιούτων ομολογιών . πέμπω; αύιάς πρός αντι
πρόσωπόν του ενταύθα.— κ. Η Π. Η. Ταγανρόγ. Ή  έπι- 
ταγή έλήφθη καί θέλομεν φροντίσει τήν έξαργύρωσιν αύτής. 
Σας εύχαριστοϋμεν θερμώς δια τάς ύπέρ τής »'Εστίας* εύ- 
μενεΓς ύμών φροντίδας. Κατα τά λοιπά συνεμορφώθημεν τή 
ύμετέρα έπιστολή, ώ: ιδιαιτέρως άπηντήσαμεν.—  Σεβ. άρχ. 
Γ. Γ. Βουδαπέστην. Έλήφθησαν, επληρώθησαν δέ τά άνή- 
κοντα τή ·Διαπλ. τών Π.» Τόν συμπληρωθέντα Α* τόμον 
τής 'Ιστορίας Λάμπρου δεδεμένον άπισιεί'αμεν ήδη πρό ή- 
μερών.—Ταχζιχωτάζω άκαγκώστ*} της *ΈστΙας*."0· 
ταν τό άθροισμα τών 3 άριθμών συμπέσιρ νά είνε μικρότερο* 
τοϋ 7, τότε αυτό τό άθροισμα δηλοΓ τήν ήμέραν τής έβδο- 
μάδος. Οΰτως έπί τών 3 παραίειγμάτων. άτινα παραθέτετε, 
ή μέν 1 Μαΐου συμπίπτουσα πρό: τόν άριθ. 5 είνε Παρα
σκευή, ή 1 Αύγούστου πρός τόν άριθμόν 6 εΐνε Σάββατον, 
ή 1 ’Οκτωβρίου πρός τόν άριθμόν 4 εΐνε Πέμπτη Ανοίξατε 
£ν οίονδήποτε ήμερολόγιον χαί θά βεβαιωθήτε περί τούτου.
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Προσθέτομεν δέ, αφορμής δοδείσης ΐχ  τής ύμετίρας ερωτή- 
σεως, δχί την Κυριακήν δηεοΓ δ αριθμός 7, όταν συμπέσ»; 
να άποτελεσθή ούτος εκ τοΰ αθροίσματος.— χ. Κ. 11. Πάτρας'. 
Περιμένομεν απάντησιν. ■— Σεβ. άρχ. I- Μ. Νίχιιαν χαί
XX. Μ Σ. Μάντσεστερ, M. V. Blanccy, Λ. Κ. Λευκάδα,
Σ'. Σ. Κ. Αι’τωλ.χόν, 1. 11. Νάουσαν, Δ. Κ. Σκιάθον, Γ.
Δ. Σ. Μεσολογγίου, Δ. I Κ . Κέρκυραν, Θ. Δ. Λ. Οδησσό·/.
Έλήφθησαν.— χχ. E. Β. Καλάμας, Γ. Σ. Λ. Πάτρας, Δ. Δ. 
Σΰρςν, Κ. X . Τ. Τρίχχαλα, Κ. Π. Ρεθύμνην, Ν. Α. Ο’ι. 
Κωνσταντινούπολή, X. 1. Θεσσαλονίκην. T i  ζητηθίντ» απε· 
στάλησαν.— χ Δ . Ν. Κ. Ροστόβισν. Συνεμορφώθημε» ακρι
βώς τί; έμιτέρα παραγγελία, εύχαριστοΰμεν δ’  ύμας διά τάς 
υπέρ τής «Εστίας» ευμενείς ένεργείας σας.—  χ. Α. Σ. Η 
ράκλειον. Ή  αποστολή ένεργείται ταχτιχώτατα. Βεβαίως 
έχ τοΰ ταχυδρομείου θά προήλθιν ή καθυστέρησις. —  
χ. Π. A. Α. Γέίσχ. Έλήφθησαν. Εϋχοριστοΰμεν θερμώς διά 
την φιλικήν φροντίδα. Άπηνιήσαμεν καί ιδιαιτέρως. — Πηω- 
t)r ίπιστράτοί. Ίδ ε  τόν έν τω Ήμερολογίω τ ϊς  Εστίας έν 
σελ 98 δημοσιευθέντα πίναχα.Κατά τούτο» δμίγιστος αριθμός 
των υπό τάς σημαίας άνδρών συνεποσωθη χατ* ’ Απρίλιον 
τοΰ 1886 εις 81, 220. — χ. Π .Γ . Θ. Τρίπσλιν. Έλήφθησαν, 
ΐνεγράψαμεν δέ χαί τόν χ. Γ . Τ. τ.ρός ¿ν ήρ/ισεν ή αποστο
λή. Σάς εΰχσριστοΰμεν διά τήν ευρε/ή φροντίδα.—  ’ Αεργοι 
Τό μορχοΰτζι είνε /έξις περσική, οημαίνουσα οφιν, οίτω 
δ* ώνομάσθη,ώς εννοείται, έκ τοΰ σχήμ »τος αυτού.— κ. 1. Λ. 
Κωνσταντινούπολιν. Έλήφθησαν, άπ:στάλη δ’  ϋμΓν ήμερο- 
λόγιον.ιΐρός συμπλήρωσιν αντιτίμου προηγουμένου έτουςόφεί- 
λονται μόνον δραχ. 4 καί 2,50 ήαερολόγιον, έν όλω δραχ.
6,50.

ΚΠΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ MOT
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜ.-ΤΡΑΓΟΥΑΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΙΙΣ.-ΙΙΟΑΕΜΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ V
ΙΙωλεΓται έν τω Βιβλιοπωλβίω της «Ε σ τία ς · δραχ.2,50. 

Ταχυδρομικοί; άποστελλόμενον δρ-χχ. 2.80.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 

IIΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ
ΕΝ ΑΘΗΝΔΙΣ

«/.ή

Έχτυποϋνται επισκεπτήρια στιγμιαίως.
’Επί χάρτου αγγλικού διαφανούς Α ' ποιότητας δραχ. 2,50 

τά 10 0 .
Έπι χάρτου αγγλικού διαφανούς Β' ποιότητος δραχ. 2 

τα 10 0 .
Κατασκευάζονται σφραγίδες έξ ελαστικού παντός είδους.
’ Αντιπρόσωποι τής Société Parisienne Βιέννης, έχτελοό

σης έλαιογραφιχάς εικόνας έπί μόννι τή αποστολή φωτο
γραφίας-

Χ Χ ’ Β ϊϊν Ι.Α .'Τν.λ*- · '  γΙ Ρ Ι Ο Ν
___________ 2 Ί α » . 8 ί>,.!887

Αχνεια τή ς  Κύβε ις Τράχηυσα Τ
Των 170,000,000 των , ρ. ν. 390.50
• 120,000.000 τών 5 · .  392.—
• 00,000,000 τών 6 · · · 459___
. 26,000,000 τών 0 . . . 349.—
. 25,000,000 τών 9 . . . 253. —
. 25,000,000 τών 8  · · .  248. —
. 10,000,000 τών fi . ·  . 172. —
• 4,000,000 τών 8  · · ·  235___
• 6,000,000 τών 6 « Δρ. παλ, 8 8 . —
Κτηματιχαί Όμολ. Έθν. Τραπέζη- 

τών 60,000,000 μετα Λαχείου φρ. 468.—

Π ισ τω τικ ά  Κ α ταστή μ α τα

ΕΤΑΙΡ1Α1

Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. 4.140.—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . .  ·  60.—
Τράπεζα Βιομηχανικής ΙΙΙστεως · 54 50
Προνομ .Τράπεζα Ίίπειροθεσαλίας..« 188. —
'Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . · 106.—
Σιίηρόδρ. ’ Αθηνών χαί Ιίειραιώς.. ■ 308.—
Εταιρία Φωταερίου   > 115 —

ΣυταΛΛάγατα 
ΛΟ ΝΔΙΝΟ Γ— Τραπεζικόν "Οψεως.. . .  31.95

» 3μην...........
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ— ΈθνικήςΤραπέζηε "Οψεως. 127.*/,

» Τραπεζικόν 3μην
Νομίσματα

Είχοσάφραγχον......................................... 25.35
Λίρα οθωμανική................................

Ο “Ρ Ω Μ Η Ο £ „ έφπμερίς
Π οΰ  ττ\ν γράφει  ύ  Σ ο

Σύνδρομα! έχ τοΰ έξωτεριχοϋ εις τόν «'Ρω/Λ 
νονται δεκταί όςπ’ο 1 ’ Ιανουάριου εις το γρυ.' 
ο Ε σ τ ία ς »  αντί tpp. 15 ετησίως.

Εις τους έγγραφομένους συνδρομητάς δίδ' 
όλα τά  φύλλα όσα έκδοΟώσιν im  1 Ίανουα 
τή ς  ή ¡αέρας τής έγγραφής των.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΙΙ

ΠΟΙΗ Μ ΑΤ
E I S  Τ Ο Μ Ο Υ Σ  2

Τ ιμ ώ ν τα ς  δρα χ . 5 .— Τ αχυ δρομ . 
δρ. 5.50.

ΑΡΤΙ ΕΚΔΟΘΕΝ
A .  B I  Κ  Ε Λ Α

Δ Ι Η Γ Ή Μ Α Τ Α
Χ ό μ , ο ς  χ ο μ ,ψ ο ς  έ χ  α ελ£ δ ο > ν  2 0 7  ε ς ς  σ χ ή μ .- *  1 6 0ν. 

Χ ε μ ί τ α ι  Α ι χ μ ώ ν  —

Ενρίσχεται ¿r τω ΒιβΛιοτζωΙείω τής «Ε σ τ ία ς » .

Έν Άθήναις «κ τοΰ τυπογραφείου τών καταστημάτων A N K S T H  ΚΩΝΣΤΑΝΤΧΝΧΔΟΓ 1886 706


