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U E P I E X O M K M A  
ΛΛΜΙΙΛ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΑΙ II ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α Γ- 

ΤΟ Τ (1791) ύπό Ά « .  Μηλιαράχη.
U ΜΙΚΡΑ ΧΑΝΠΓ.ΜΙΣΣΑ. ύπό Γεωργίου Δροσίνη.
ΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑΙ TUS ΛΙΗΡΠ'ΘΣ TUS ΚΟΡΙΝΘΟΥ. 
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΟΡΓΗΣ, δεήγημι«.
U ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, έχ τών τον ’ Ιταλού 

Paulo Mautegazza.
ΣΗΜΕΙΗΧΚΙΖ.

Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Κ Α Λ Λ ΙΤΕ Χ Ν ΙΑ

Φιλολογική συζήτησις άνεφύη μεταξύ τοϋ ποιητοϋ τής 
θτούώρας Χατάυσ χαί τοϋ αρχαιολόγου ΠογοοΙ ώς κρός 
τ!ι ζήτημα τής άχριβείας τού έν τώ βράματι τής θςοόώρας 
διακόσμου. Έν τή Έφημερίβι τώ» Καλών τεχνών εδημο- 
σίευβεν δ ΙΙατεβΙ τας παρατηρήσει; του, εις άς άπήντησεν δ 
Σαρϊού, άνταπήντησε δέ ό ευρυμαθής άρχαιολόγος. Α! χυ- 
ριώτεραι των αμφισβητούμενων λεπτομερειών, περί τας ό
ποιας περιεστράφη ό άγών είνε αί εξής: '0  χρωματισμός των 
ύέλων τοϋ σπουδαστηρίου τοϋ Ίουστινιανοΰ. Τώ και ρω εκεί
νοι, χατα τόν ΙΙιιγιόΙ, δεν ησαν γνωστά) τοιαϋται ύαλοι. 
'Ο νϋν ναός τής Άγιας Σοφίας, όστις χατα τόν Σαρδοϋ, 
δεν είνε ή Άγια  Σοφία, τήν όποιαν οιχοδόμησεν ό 'Ιουστινι
ανός μετά τήν στάσιν, διότι κατεστράφη αϋτη εν μέρει ύπό 
σεισμοϋ. Κατά τόν κ. ϋαΓΟεΙ τοΰτο εινε πλάνη, διότι μόνον 
ό βόλος τοϋ ναοΰ είχε συντριβή εκ τοϋ σεισμοϋ, άνεγερθείς 
βραδύτερο». Τρίτη άμφισβήτησις είνε ή ακρίβεια των ενδυ
μάτων έν τώ δράματι, χα'ι τέταρτη ό τρόπος, καθ’ ον ή 
αΰτοχράτειρα τρώγει έν τή σκηνή διά πηρουνίου. Άλλα 
τω χαίρω έχείνφ, λέγει ό χ. ΙλαΓΟβΙ, καί ή Θεοδώρα και 
ο! ύπήχοοι αυτής, μικροί καί μεγάλοι, πλούσιοι και πένη- 
τες, Ιτρωγον διά των δακτύλων, ή τή βοήθεια ένδς μαχαι
ριού, μέχρι τοϋ τέλους τοϋ δςκάτου πέμπτου αίώνος, ώς 
πράττουσιν έτι έν Ανατολή.

— Γνωστόν ότι διάφοροι δοξασίαι ύπάρχουσι περί τοϋ έν 
τή Παλαιό Διαθήκη 'Α σ μ α τος  τωκ 'Ααμάτων ' οί μέν 
ισχυρίζονται δτι εινε τεμάχια μαχροϋ ποιήματος, οί δε 
άνευρίσχουσιν εις αϋτό τά λείψανα δράματος, δπερ πιβανώς 
ήτο διηρημένον εις έπτά πράξεις. Τό τΑσμα Ασμάτων είνε 
τό διασημότερον των μερών τής Βίβλου, ένθουσιάσαν χατα 
καιρούς τους ποιητάς ένεκα τοϋ έν αΰτώ πάβους, κα'ι ύπό 
πολλών πολλαχώς έρμηνευθέν. Πρό τίνος έν τινι φιλολογικοί 
χέντρω τών Παρισίων ό γάλλος ποιητής ’ Ιωάννης Αίχάρ 
άνέγνω έλευθέραν έμμετρον μετάφρχσιν τοϋ "Ασματος ’ Α 
σμάτων ήτις έχρίΟη λίαν έπιτυχής. Τής μεταφράσεώς του 
ό ποιητής προέταξεν εισαγωγήν, έν η κρίνει τό Άσμα ’Α 
σμάτων ώς τό κατ’ έξοχήν άσμα τοϋ έρωτος, τό τέλειον 
ποίημα τοϋ πάθους, ώς δυωδΐαν θχυμασίω; συντεθειμένη. 
Μετά τό πέρας τής άναγνώσεως λαβών τόν λόγον ό Ρενάν, 
όστις πρό εικοσαετίας έδημοσίευσε μελέτην έπι τοϋ έν λόγω 
τεμαχίου τής Βίβλου, συνεχάρη τω ποιητή, και λεπτώς 
διηρμήνευσε τά κάλλη τής μεταφράσεώς του.

Παρ’ ήμΓν πρό δεκαεξαετίας έμμετρον είς ιάμβους παρά- 
φρασιν, ύπό μορφήν δραματικήν, έδημοσίευσεν ό ήμέτερος 
Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος.

— ’Εσχάτως έτελέσθησαν έν Παρισίοις πανηγυρικώς αί 
εξετάσεις τοϋ σχολείου τών νέων τυφλών, τοϋ διατηρουμέ- 
νου ύπό τής ’Εθνικής Εταιρίας πρός αρωγήν τών τυφλών. 
Διπλούν σκοπόν άχολουθεΓ ή έν λόγω Εταιρία, θεραπεύου- 
σα τούς έπιδεκτικούς θεραπείας, και έχπαιδευουσα τους άνε- 
πιδέκτους ϊατρείας τυφλούς, εις ούς παρέχει έπάγγελμά τι, 
όπως χερβίζωσι μετρίως, άλλά τιμίως, τά πρός τό ζήν. Πρός 
τοϋτο ή Εταιρία συνέστησε σχολήν τών παίδων, έν ή ή δι

δασκαλία παρέχεται ύπό καθηγητών τυφλών κα'ι μή. Έν 
ταΓς περί ών ό λόγος έξετάσεσι κατεδείχθη ή έχ τής διδα
σκαλίας ωφέλεια. Τά παιβία άπήντησαν άπταιστοι; εις 
ερωτήσεις έπ! τής γραμματικής, τής άριθμητιχής, τοϋ μετρι- 
κοϋ συστήματος. Μόλις ήχουον τήν έρώτησιν, έσειον ζωη- 
ρώς τάς χείράς των, εξαιτουμενα τήν τιμήν νά άπαντήσωσιν 
εις ταύτην. ΈΕητάσθησαν πρός τούτοι; είς τήν διάγνωσιν 
μέτρων χωρητικότητας, βάρους, κα'ι άλλων αντικειμένων, 
τών όποίων έμάντευον τήν άξίχν διά τής αφής. Τέλος έξη. 
τάσθησαν είς τό μάθημα τής Γεωγραφίας· περιφέρο'τα τας 
χεΓράς των έπι άναγλυπτου χάρτου τής Γαλλίας και Ευρώ
πης, περιέγραφον άόιστάκτως τό σχήμα ώρισμένων χοιρών, 
και εδείκνυον τα ονόματα των ποταμών, τών πόλεων κλπ. 
Τά τυφλά παιδία διδάσκονται προσέτι άπό τοϋ δεκάτου μέ
χρι τοϋ δεκάτου τρίτου έτους τής ήλικίας των χειροτεχνι
κήν τινα έργασίκν, πρός δε χα! μουσικήν.

— Κατά τήν άρτι όημοσιευθείσαν στατιστικήν τής στοι
χειώδους έν Ιταλία παιδεύσεως, ό αριθμός τών δημοτικών 
σχολείων, δημοσίων καί ιδιωτικών, άνέρχεται είς 2,516, πε- 
ριλαμβάνοντα 243,972 μαθητάς, 1230 διδασκάλους καί 
1060 διδασχαλΐσσας. Προκαταρκτικά σχολεία άριθμοΰνται 
47,220 και μαθητα'ι έν αΰτοΓς άρρενες μέν 1,053,917. θή- 
λεις δέ 922,218. Α! έσπεριναί σχολ,αί περιλαμβάνουσι 
248,012 μαθητάς καί τά Κυρταχά σχολεία 122.107. Ύπάρ- 
χουσιν 77 ανώτερα εκπαιδευτήρια θηλέων. έν οές φοιτώσι 
3,559 κοράσια, 111 πρότυπα σχολεία και διδασκαλεία, πε- 
ριλαμβάνοντα 8,231 μαθητάς* ό αριθμός τών έν αύτοίς φοι- 
τώντων ύπερεδιπλασιάσθη άπό τοϋ 1861.

— *0 ομογενής κ. Ίω. Βελούδης, έφορος τής έν Βενετία 
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, μετά 43 έτών ύπηρεσίαν, άπεχώρη- 
σε τής θέσεώ; του.

— Ύπό τοϋ έν Λονδίνω χ. ’Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη 
μεταφρασθέν είς δακτυλικούς έξαμέτρους καί έν χαθαρευού- 
ση γλώσση εξεδόθη τό λ*. Βιβλίον του « Άπολεσθέντος Πα
ραδείσου » τοϋ Μίλτ.ωνος. Τοϋ εν λόγω τευχους ή πολυτελε- 
στάτη είς μέγα σχήμα έχδοσις έγένετο έν Λειψία, περιλαμ
βάνει δέ χαί εικόνας, ληφθείσας εκ τών πρωτοτύπων πλα
κών τοϋ Gustave Doré. Ή  έχδοσις τοϋ όλου έργου θέλει 
έξαχολουθήσει περιοδιχώς είς δώδεκα τεύχη, τοϋ όλου ποιή
ματος συγκειμένου, ώς γνωστόν, εκ δώδεκα βιβλίων αί ει
κόνες, αίτινες θα χοσμήσωσι τό δλον ποίημα, είνε πεντήχον- 
τα τόν άριθμόν. Ό  μεταφραστής επιχειρών τήν ιδία δαπά
νη έκδοσιν τοϋ έργου του, έκρινε καλόν νά επωφεληθή όλων 
τών μέσων, όσα παρέχει ή εν ’Αγγλία διαμονή του, όπως 
σύν τή μεταφράσει χα! ή έχδοσις χαταστή εφάμιλλος κατά 
τόν πλούτον πρός τός εν Ευρώπη πολυτελείς εκδόσεις του 
αριστουργήματος τοϋ Μίλτωνος.

Ή  τιμή έκαστου τεύχους ορίζεται είς φράγκα 2 */ε *‘4 
χρυσόν, πληρωτέα επί τή παραλαβή τοϋ βιβλίου. Ή  
παραλαβή τοϋ πρώτου τεύχους συνεπάγεται τήν ύιτοχρέωσιν 
τής κατά περιόδους παραδοχής καί πληρωμής τοϋ όλου 
συγγράμματος παρα τοϋ παραλαμβανοντος το πρώτον τεύχος.

— Έξεδόθη τό Καταστατικόν τής πρότινος συσταθείσης 
Χριστιανικής Αρχαιολογική; 'Εταιρίας, τής οποίας σκοπός, 
ώς γνωστόν, εινε ή περισυναγωγή καί διαφύλαξις τών έν 
Έλλάδι ή άλλαχοϋ ευρισκομένων έτι λειψάνων τής χριστια
νικής άρχαιότητος, ων ή διάσωσις καί μελέτη συμβάλλουν 
πρός διαφώτισιν βής πατρώας ιστορίας καί τέχνης.

— Έδημοσιευθη ύπό τού εν τώ Πανεπιστημίω καθηγητου 
τών μαθηματικών χ. I. Ν. Χατζιδάχη σπουδαία πραγμα
τεία ύπό τόν τίτλον « Fläcbenerzeugung durch Krüm- 
niungslinien ·, ώς χαί 6 εναρκτήριος λόγος αυτού, ανα- 
λαμβάνοντος τήν εν τώ Πανεπιστημίω διδασκαλίαν.

— Ό  χ. Ίω. ’Ανάργυρος, καθηγητής τών μαθηματικών, 
έδημοσίευσεν άντεπίκρισιν τών χριθέντων περί τής είς τον βι- 
βλιχόν άγώνα ύποβληθείση; Τριγωνομετρίας του.

— ’Αγγέλλεται παρά τοϋ χ. Άδόλφου Ταλάσου ή_προσε- 
χής έχδοσις έν Κωνσταντινουπόλει γαλλικού περιοδικού, φιλο
λογικού καί καλλιτεχνικού, ύπό τδν τίτλον ’A ra τοΑιχτ)



2
Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ

Έ π ιθ εώ ρ η σ ιε · Έν τώ χατχλόγω τών συντακτών τού περιο
δικού τούτου αναγράφονται τ »  ονόματα γνωστών έν τώ εϋ- 
ρωπαίχώ δημοσίω συγγραφέων. ο!οι είσ'ιν οί κ. χ. ’ Ιούλιος 
Κλαρετή, 'Αρσένιος Ούσσαί, Πέτρο; Βερών, Προυδώμ χιλ. 
Ή  Ά ν α τ ο ί ιχ ή  επιθεώρησα: θά διαιρήται εις δύο μέρη, 
έξ ών το μέν θά περιέχω μελέτα; περί τής ανατολικής φιλο
λογίας χαϊ ίδίω; περί τής φιλολογίας τής Τουρκία;, Ελλά
δος, Περσίας χαϊ 'Αραβίας, το δε δεύτερον μελέτας περί 
των συγχρόνων γάλλων συγγραφέων και ανταποκρίσεις έκ 
Παρισίων.

— Κατά την επέτειον έορτην των σχολείων τή; έν Αλε
ξάνδρειά 'Ελληνικής Κοινότητος, τελεσΟεΓσαν τή 30 'Ιανουά
ριου, ό εύπαίδευτος διευθυντής του αυτόθι 'Ελληνικού Λυ
κείου κ. Δημ. Βενετοχλής απήγγειλε λόγον ·περι των καθη
κόντων των γονέων προς τα τέχνα χαι των τέχνων πρός τούς 
γονεΓς ·,  ίπιτυχώς καί μετά χαλλιεπεϊας άναπτύξας τόσπου- 
δαΓον τούτο παιδαγωγικόν θέμα.

Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο Σ
Τό ταθίμαε των «α λώ ν τεχνών

επιθυμούν νά συντελέση άφ’ ένός μέν εις τήν ύποστήριξιν 
των απανταχού έλλήνων καλλιτεχνών, άφ’ ετέρου δέ εις 
τήν άνάπτυξιν τού καλλιτεχνικού αισθήματος παρά τοΓς πολ
λοί;, άπεφάσισεν εκ τών ένόντων τήν συγχρότησιν έλληνι- 
κής καλλιτεχνικής έχθέσεως γενησομένης έν Άθήναις.

Ή  έκβεσις αϋτη θέλει περιλάβει έργα καλλιτεχνών έν | 
Έλλάδι άποκατεστημένων και τών έν τή αλλοδαπή έλλή- 
νων καλλιτεχνών.

Διάφορα τμήματα τής έχθέσεω; χατά τα εΓόη τής καλλι
τεχνίας, άτινα περιλαμβάνουσιν, έσον-αι τα έξής :

ΓΡΑΦΙΚΗ ( έλαιογραφία, ύδρογραφία, ιχνογραφία, μι
κρογραφία).

ΓΛΥΠΤΙΚΗ ( περιλαμβκνομένη; καί τής ξυλογλυπτικής).
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ, ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑ.
"Εναρξις τής έχθέσεως γενήσεται τήν 21 προσεχούς ’ Α

πριλίου. ή διάρκεια δ’  αυτής ορίζεται δεκαπενθήμερος. 
Εκθέματα γίνονται δεχτά μέχρι τής 15 ’Απριλίου.
Τά έξοδα τής αποστολής και παραλαβή; τών εκθεμάτων 

έπιβαρύνουσι τού; έκθέτας.
Ο! έκθέται παρακαλούνται νά σημειώσι τούς τίτλους τών 

έκτιθεμένων έργων, προστιθέντε; χαι τήν αξίαν έχείνων, όσα 
είνε πρός πώλησιν.

Πάσα αΐτησις πληροφορίας σχετιζομένης πρός τήν ίχθεσιν 
απευθύνεται πρός τόν γραμματέα τού τμήματος.

’Εν Άθήναις, τή 15 Φεβρουάριου 1885.

*0 πρόεδρος Ό  γραμματεύ;
Μ. Μ ε λ λ ι :  Γ  Δ ρ ο η κ η ς

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Δ ια τρ ιβ ή  π ιρ ι  àzifrov χ α ι ά πνενμ α τία τον  γραφής 
τής έΛΛηνιχης -ρΛώσσηε ύπό Ν. Β. Φαρδύ τού Σαμό- 
θρακος. ’ Εν Μασσαλία. Τύποις Bnrlntier— Fcissart père 
et fils. 1884. Σελ α· —  ε' κα'ι 1—21.

Εις τάς μέχρι τοϋδε έκδοθείσας μελέτας περ'ι τής νέας έλ- 
ληνιχής γλωσσης, δυνάμεθα νά κατατάξωμεν και την προ- 
κειμένην, δι’  ής αποπειράται ό γράψα; νά παραστήση ότι ή 
αποβολή τών τόνων και τών πνευμάτων άπό τών λέξεων τής 
ελληνικής θέλει συντελέσει εις τήν εύχολωτέραν αυτής έχμά- 
θησιν, άφαιρουμένης διά τής πκρχλείψεως αυτών μιας δυ- 
σχολίας έκ τών παρεμβαλλόμενων πολλών άλλων εις τήν 
έχμάθησιν τής γλώσσης ταύτης.

Ή  προαίρεσις έν γένει, έξ ής ώ^μήθη ό γράψας, τού νά 
ύποδείξή διευκόλυνσίν τινα εις τήν έχμάθησιν τής ελληνικής,  ̂
είνε άγαθή, δίν έπιτυγχάνει όμως τού σκοπού του παντάπασιν 
εις τό μέρος ένθα ύποδεικνύει αυτήν. Ή  γνώμη τού κ Φαρ- 
δΰ δέν εΐνε νέα. Υπήρξαν πρό αυτού κατά τήν παρελθούσαν j 
έχατονταετηρίδα λόγιοι "Ελληνες, διδάσκαλοι τού γένους, 
οΓτινες ϊςέφερον τοιαύτην γνώμην, προέβησαν μάλιστα ούτοι | 
κα'ι πολύ περαιτέρω, Οελήσαντες νά καταργήσωσιν έν γένει \ 
τήν ορθογραφίαν τών λέξεων μετά τών πνευμάτων. Έθεώρη- 
σαν οΰτοι ότι κί λέξεις καθίστανται γνωσται διά τού ήχου ,

μόνον και έπομένω; έζήτησαν ν’ άποσχορκκίσωσιν έκ τού 
αλφαβήτου τό ει χαϊ τό η χαϊ τό ω χαϊ τάς διφθόγγους οι, 
υι, ει χαϊ α ι, άλλ’ ή γνώμη των δέν έγένετο άσπαστη, δι’ 
ους λόγους δεν εινε ένταύθα ό τόπος ν’  άνκφέρωμεν, χαϊ οΰς 
άλλως έκαστο; έννοιΓ.

Πλανάται δέ ό χ. Φ. νομίζω» ότι ή δυσκολία τής έλ.ληνι- 
κής γλώσσης έγκειται μόνον και μόνον έν τή ορθογραφία 
τών λέξεων· ή δυσκολία έγκειται έν γένει εις τήν άρχαίαν 
έλληνικήν, ήτις και μόνη χρησιμεύει, ώς έχει παρ’ ήμΓν ή 
διδασκαλία τής γλώσσης, εις τήν σπουδήν τής νέας, ή έκμά- 
θησις δέ τής άρχαίας, ώ; όμολογεΓ έν τώ φυλλαδίω του ό κ. 
Φαρδύς, όμολογουμένως χαταναλίσχει χρόνον πολύν, όστις 
ήδύνατο νά χρησιμεύση εις άπόκτησιν άλλων γνώσεων πρα
κτικών, χρησίμων εις τόν βίον. Τό πράγμα δύναται μόνον 
νά διορθωθή έάν μεταβληθή τό σύστημα τής διδασκαλίας και 
ό τρόπος καί ή μέθοδος έν γένει. Πάσα δέ μεταβολή τής ορθο
γραφίας ουδέ πρέπουσα εΐνε ουδέ κατορθωτή, ουδέ προσθέ
τει κέρδος τι χαϊ ευκολίαν εις τήν σπουδήν τής γλώσσης.

Διά ταΰτα δέν σημειούμέν τι πλειότερον περί τού φυλ
λαδίου τούτου, και τής ιδιορρύθμου γνώμης τού γράψαντος 
αυτό, όστις, ώς έν τέλει γράφει, εις τήν έκθεσιν τών έπιχει- 
ρημάτων του μετεχειρίσθη τόν ·  απλουστατον τροπον του 
σκεπτεσθαι ·.  Εΐμεθα δέ βέβαιοι ότι αν μετεχειρίζετο τόν 
έμβριθέστερον και σπουδαιότερον, δέν ήθελε προόή εις τήν 
δημοσίευσιν τού φυλλαδίου του.

Λ’
Νέα 'Α ρ ιθ μ η τικ ή  πρός χρήσιν τών έλληνοπαίδων ύπό 

Δημ. 2. Ζαλούχου, καθηγητοΰ τών μαθηματικών. ΒιΟμίς 
πρώτη, περιλαμβάνουσα τάς τέσσαρας πράξεις τών ακεραίων 
χαϊ δεκαδικών άριθμών χαϊ τό μετρικόν σύστημα μετά 430 
προβλημάτων χαϊ γυμνασμάτων. Δαπάνη Α. 2. ’ Αγαπητού.
Έ ν Πάτραις, 1884. 2ελ. 242-
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15 ·Π «^ «1 | ϊξ .

Άναλαμβάνομεν τό νήμα τή; έβδομαδιαίας λογοδοσίας 
μας εξ ού σημείου κατελίπουεν αύτό τήν παρελθούσαν Πα
ρασκευήν. Και τό σημεΐον η το κρίσιμον, άφού ή κρίσις ή 
πολιτική παρετείνετο, παρατείνουσα συνάμα τάς έν ταΓς όδοίς 
έπιδείξεις, τάς έν ταΓς αϊΟούσκις διασκέψεις, τάς εικασίας, 

] και τήν άβεβαιότητα. ΠαντοΓαι φτμαι έχυχλ.οφόρουν, αίμα- 
τοχυσίαι ήπειλούντο, πολιορχίαι, έξοδοι χαϊ αλώσεις προδιε- 
γρχφο/το, ο! πολίτκι ποοσέβλεπον δυσπίστω; άλλήλους καθ’ 
όδόν, χαι τό φαιδρόν ■ τι έχει νά γείνη ., όπερ άπεπειράθη- 
σάν τινες νά καθιερώσωσιν ώς λόγιον εις τάς έφετεινάς άπό- 
χρεως, ηχουετο ύπό πάντη άλλοίαν έποψιν άνησύχου προσ
δοκίας. Ά λλ ’ ήρκεσε νά καταστείλη πάσαν ύπερβασίαν έν 
τή έχδηλώσει τών πολιτικών φρονημάτων καί χιμαιρικούς νά 
απόδειξη τους φόβους καϊ τάς προσδοκίας ή άνά τά κεντρι- 
κώτερα μέρη τής πρωτευούσης επιβλητική παρουσία τού 

| στρατού. Και έτέθη μέν άναξιοπαθώ; ή πόλις πάσα ύπό στρα
τιωτικήν έπιτήρησιν, ώς ύποπτος, και έθεωρήθη ύπό τινων 
μεν εγκληματικόν τό μέτρον, ύπό τινων δέ μάταιον, άλλ’ 
ήσαν καϊ οί εις αύτό άποδίδοντε; τήν όλω; άκίνδυνον και 
πανηγυρικήν ιδιότητα τών έπιδείξεων τής παρελθούση; Πα
ρασκευής. Βεβαίως ευχής έργον ήθελεν είναι ή παράταξις 
τής εθνικής δυνάμεως εΐ; σοβαροτίρας περιστάσεις καϊ διά 
φιλοτιμοτέρου; αγώνας· άλλά τήν ιδέαν τής τάξεως εξεπροσώ- 
πει αύτη. "Οταν τό παιδίον έξακολουθή άτακτούν και μή 
προσέχον εις τάς παρακλήσεις καϊ νουθεσίας τής μητρός, ή 
φρόνησις έπιβάλλει τέλο; εις ταυτην νά μεταμορφωθή πρός 
στιγμήν εις τόν παροιμιώδη αρα.την, όπως διά τού φόβου 
κατασιγάση τό θορυβούν τέκνον.

Και ούτως ή βιαδήλωσις τής ΙΙαρχσχευής περιελάμβανιν 
ευάριθμον, άλλ’ άξίαν λόγου οπωσδήποτε όμήγυριν άμαξο- 
δρομούντων, χατά δύο τινά μόνον έντελεστέρα και ζωηροτέρα 
τών «ρό αύτη;· χατά τήν κατάρτισιν τής μουσικής ορχή
στρας προσφορώτερον πρός τού; νόμου; τής αρμονίας, καϊ 
Χατα τήν πληθυν τών σημαιών, τών πλείστων έκφραστιχώς 
ένεπιγράφων.

Α! σημαΓαι τών συντεχνιών ένθυμίζουσι τά τηλεγραφή
ματα τών επαρχιών, τά όποΤα τάς ημέρας ταύτας έπλή-
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ρωσαν στήλας ολας εφημερίδων. Άλλά μήπως δύναται νά 
βασισθή εις ταΰτα ό θέλων νά κφίνη άκριβώ; τά πράγμα
τα ; Άφίνομεν κατά μέρος τήν λέξιν καί τήν ούαίαν τινών, 
σεβόμενοι τό συντακτικόν καί τήν λογικήν, άίτινα φαίνεται 
ότι έλησμονήθησαν νά ληφθώσιν ύπ’ όψει, προχειμένου περί 
ααταστρώσεως εν τάχει ¿λίγων λέξεων, πρό; ίχφρασιν βί
αιου ψυχολογικού συναισθήματος. Έςετάζομεν τήν άλήθειαν 
αυτών, περί τής όποιας πολλαχώς δικαιούμεθα νά άμφι- 
βάλλωμεν, όταν βλέπώμεν σημειούμενα κάτωθεν τηλε
γραφήματος, έν φ πόλις όλη παρίσταται πανηγυρίζουσα τό 
πολιτικόν γεγονός, έν καί μόνον όνομα, άγνωστον, ουδέποτε 
ά-ολαϋσαν χαϊ τής έλαχίστη; δόςης οίαςδήποτε δημοτικό
τητας. Όύπογράφων άνομολογέΐ μετριοφρονώ; ότι τηλεγραφεί 
έν όνάματι τής πόλεως· καί τυχαίω; μετ’ όλίγον πληροφο- 
ρεΓσθε εξ ασφαλούς πηγή; ότι ό ένδοξος ούτο; αντιπρόσωπος 
όλοχλήρου λαού είνε διανομεύς επαρχιακής έφημερίδος, 
καθ’ έξαμηνίαν έκδιδομένη;.

Τήν επαύριον, καθ’ ήν ώραν ο! διαφημιζόμενοι ώς νέοι 
ύπουργοί έδέχοντο άκοντες παρά πολλών συγχαρητήρια, ό κ. 
Τρικούπης άνελάμόανε τήν έςουσίαν μετά 4 ήμερον μακράν 
αύτής διαμονήν. Έχτοτε τά πράγματα ήρξαντο στρεφόμενα 
άντιθέτω;· οί φίλοι τής άντιπολιτεύσεως άπεσύροντο δυσ- 
θυμούντες, καί οί θιασώται τής χυίερνήσεως εςεδήλωσαν 
τήν χαράν των τινές φωτίσαντες τάς οικίας καί τά χα- 
ταστήματά των, χαϊ άνάψαντες εις τάς όδούς πυράς εκ ρη
τίνης. Τήν επιούσαν έξηχολούθησαν α! τοιαύται εκδηλώ
σεις, ών μετέσχον καί α! πρό τού πρωθυπουργού παραστά- 
σαι έπιτροπεΤαι έκ Μακεδόνων, Ήπειρωτών, Χιών καί Κυ
πρίων, οΓτινες εΓνε άδελφοί μας, καί άν δέν ύφίστανται τά 
βάρη τού πολίτου "Ελληνος, ύφίστανται τό μέγιστον βάρος 
τής δουλείας. Καί έφέρετο εις τήν δημοσιότητα δήλωσις 
ύπογεγραμμένη έξ ύπερδισχιλίων πολιτών, άποχηρυσσόντων 
«τάς εν ταΤς ήμέραις ταύταις άσυνήθεις χαϊ έχθεσμους 
ένεργείας». Άλλά τό μέλλον έχοίνετο πλήρες νεφών, χαϊ 
άδηλος, ή άπώτατα χειμένη, ή τελική έκβασις τής πολιτι
κής χρίσεως.

Τά νέφη τής αμφιβολίας διέλυσε/ ή αξιομνημόνευτος 
Διάλυσις τής έ'δεχάτης Φεβρουάριου. "Εν τινι των εφημε
ρίδων τής έπεούσης άνεγινυσχομεν ört ό κ. Τρικούπης τρέ- 
μων άνήλθεν έπί τό βήμα, ωχρός δέ καί πελιδνός άνέγνω 
τό διάταγμα τής διαλύσεως· τούναντίον δ’ έν έτέρφ φύλλω 
εΓδομεν άναγραφόμενον ότι ό χ. Τρικούπης δι’ αλματο; κα
τέλαβε τό βήμα καί έν προφανιΤ οαιδρότητι έξήγγειλλε τδ 
πράγμα. Δίχως ν’ άνησυχήσωμεν διά τοιαύτας άντιφάσεις, 
τών όποιων ή έξακρίβωσις θά ήτο δυσχερής, σηχειοϋμεν 
μόνον τήν καταπληκτικήν έντύπωσιν, τήν όποιαν έπροξένη- 
σε τό γεγονός έπ! τών μή προσβοκώντων αύτό. Ουδέποτε 
διάλυσις έρρίφθη τοτούτον αποτόμω; έν μέσω τού κοινοβου
λίου, γεννήσασα τόσην όρμήν άγανακτήσιως έν τό ά/τιπολι- 
τεύσει, τόσα σκιρτήματα θριάμβου παρά τοΓς φίλοι; τού 
υπουργείου. Άλλα χα! αύτο! καϊ έχεΐνοι ύποχωρούσιν ίσως 
πρό τού άχάριτος συναισθήματος, όπερ φυσικίρ τώ λόγω 
κατέσχε τήν καρδίαν τού χατά τήν παραμονήν τής δια- 
λύσεως έχλεγέντος βουλευτού Τρικκάλων, άμα τώ άκού- 
σματι.

Ό  άρτι διαλυθεΤσα Βουλή συνέστη χατά τόν Δεκέμβριον 
τού 1881. ’Ολίγον χρόνου διάστημα ύπελείπετο έτι αυτή, 
όπως συμπληρώσασα τά ώρισμένα ετη, άποθάνη τόν θά
νατον τού δικαίου. Άλλ’ έπεπρωτο νά εχπνεύση τόσον ά- 
προσδοκήτως. Πάσαί αί προηγούμιναι άπό τού 1865 έξεμέ- 
τρησαν τό ζήν έν νεαρφ κατά τό μάλλον ή ήττον ήλι- 
χία. Έν μέσω τών αώρων ή αιφνίδιων αυτών θανάτων μό
νη ή άπό τού 1875 — 1879 άρτια βουλευτική περίοδος 
άποτελεΓ έξαίρεσιν.

· · ·

Εις μάτην, έπιθεωρούντε; τά τής παρούσης έβδομάδος 
καί άνασχαλεύοντες τάς στήλας τών έφημερίδων, ζητούμεν 
νά άναχαλύψωμεν άξιον λόγου συμβάν, μή συνδεόμενο·/ 
πρό; τήν πολιτικήν. Έ ζ τούτοι; έν μέσιρ τών διαδηλώσεων 
χα! τών περιπετειών εύρε καιρόν νά τελεσθή έν το'ς νεχρο- 
ταφείοι; ή έορτή τών νεκρών, ή χάρ.ν τών ζώντων, κα! 
μόνον αυτών, τελουμένη. Ό  χαρακτήρ τή; έορτής ταύ
της θά ήτο περισσότερον άκοσμο;, εάν όμού μέ τούς μετα-

βαίνοντα; έχε" χάριν τερπνή; αναψυχής, δέν ύπήρχον καί 
τινες φιλοχενθεΓς, προσερχόμενοι έπί τού τάφου προσφι
λών νεκρών ?να προσφέρωσι τ ’ ν φόρον τών άνθέων κα! 
τών δακρύων. Είδομεν έν μέσω τού φιλοπαίγμονος πλή
θους άραιάς τινας σεβάσμιας μορφάς κεκλιμένα; εν σιωπξ 
κα! συννοία πρό τών έπιταφίων σταυρών καί τών νεκρικών 
χιγχλίδων, χα! εις τά ώτα εκείνων έβόμβουν αί συνδιαλέ
ξεις καί ο! γέλωτες τών άλλων, οΤτινες περώντες τούς διηγ- 
χώνιζον σχαιώς, κα! βλέμματα ένίοτε άνχιδώς προσηλού- 
μενα έπ’ αΰτύν έσταμάτουν τό δάκρυ, τδ έτοιμον νά ρεύση 
έκ τών όμμάτων των.

« Μ

Τό έν τίρ Συλλόγιρ ΙΙαρνασσίρ ανάγνωσμα τού κ. Πασπά- 
τη άποτελεΤ μέρος μαχράς σειράς μελετών η Περ! Βυζαν
τινών άναχτόρων », τών όποιων ή άνάγνωσις ήρξατο άπό 
τού παρελθόντος έτους έν τιρ αύτίρ Συλλόγιρ, χα! έξαχολου- 
θήσει. Έν τα'ς μελέταις ταύταις ό ήμέτερος σεβαστός Βυ- 
ζαντιολόγος πιιράται νά διευκρινήση πλε'σ:α όσα σκοτεινά 
σημε'α τού μεγάλου Ιχείνου κόσμου δι’  ακριβών κα! πολυ
μόχθων ερευνών. Έν τω προ/θεσονώ άναγ·/ώσματι τό θέμα 
ήτο περί τού όρισμού τής θέσεως τού Παλατιού τών Βυζαντι
νών αύτοκρατόρων, ζήτημα όπερ οί Ευρωπαίοι έξερευνητα! 
καταλείπουσιν άλυτον ή σκοτεινόν, ένεκα τού δυσχερούς αυ
τού. Τό άνάγνωσμα τού κ. Πασπάτη έποικίλλετο κα! δι’  ει
κόνων πλείστων Βυζαντινών οικοδομημάτων έκ τών οωζο- 
μένωζ, ατινα άναφερόμενα έπεδειχνύοντο συνάμα εις τούς 
άχροατάς. Σκοτεινοί βόλοι, φοβεροί φυλακαί, ναοί, περί
βολοι, έξ ών δύναται νά άρυσθή τήν γονιμωτάτην χα! 
καλλίστην έμπνευτιν ό μέλλω·/ μυθιστοριογράφο; τού έ
θνους ήμών.

Κ*.
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χ. Α. 2 Π. Πειραιά. Μετεβιβάσθη εγκαίρως εί; τόν πρός 
δν όρο*. Περϊ τώ» άλλων έλήφθη ή δέουσα φροντίς. — *. 
Έλ. 2 ’. Πονστροφηύον εΐνε σύστημα γραφής άρχαΓον, 
καθ’ 3 εγράφετο ή πρώτη σειρά έξ αριστερών πρό; τά δε
ξιά, ή δεύτερα εκ δεξιών πρός τά αριστερά, ή τρίτη τάνά- 
παλιν κα! οΰτω καθεξής μέ/ρι τέλους. Ή  λέξις φαίνεται 
σχηματιοθεΓσα έκ δύο άλλων, βονε-στρέψειν, διά την ό- 
μοιότητα τού τρόπου τής γραφής πρός τήν εργασίαν τού 
άροτριώντος τήν γήν, όστις κατά τόν αυτόν τρόπον όδηγεΓ 
τούς βόας τού; σύροντας τό άροτρον πρός άνάσκαψιν τού α
γρού. — κ. 0. Α. Δ. Νχϋπλιον. Ένεγράφη χαϊ ήρξατο ή 
αποστολή. Σάς ευχαριστούμεν. — κ. X. I. Κ. Θεσσαλονί
κην. Δύναται ταχυδρομικώς νά γείνη ή αποστολή. Τό άντί- 
τιμον όλων φρ. 84.—Συνδρομητή . Πρό πάντων τό παρά
δειγμα. Ιίατά δέ τόν Mnntegazzà, ού μόνον τό πρόσωπον 
ζώντος ανθρώπου δύναται νά διεγείρη έν ήμΓν μεγάλην έρε- 
σιν πρός μίμησιν, άλλά χαϊ ή είχών αϋτού όταν είνε ζωη
ρά χαϊ οίονεϊ Χαλούσα. Ό  μέγας ΦρειδερΓχος είχε πάντοτε 
έν τώ σπουδαστηρίω του μίαν προτομήν τού ’Ιουλίου Καίσα- 
ρος, ήτις ένεποίει βαθεΓαν έντύπωσιν έχ τού διαλάμποντος 
έπ’  αύτής πνεύματος. Ό  βασιλεύς τής Πρωσσίας ίλεγεν ότι 
ό ΙίαΓσαρ έχεΓνος τώ ενέπνεε μεγάλα πράγματα. — χ. I. Ν. 
Εΰχολον μέν νά τό λίγη τις· ζήτημα όμως είνε πόσοι θά τό 
πιστεύσουν. — ΦιΑοπΧιόμμονι. Έν τούτοι; άλλοι θεωροΰσι 
τήν μεγάλην ρΓνα ώς τεχμήριον εκτάκτου εύφυίας καϊ συνέ- 
σεως καϊ άναφέρουσιν ώ; παραδείγματα επισήμους άνδρας 
αρχαίους καϊ νεωτέρους, ώς τόν "Οιιηρον, Νουμάν Ποαπί- 
λιον, τόν Σόλωνα, Λυκούργον, τόν Τίτον Λίβιον, ’ Οβίδιον, 
Ιναμόενς και άλλους πολλούς όνομαστούς διά τάς μεγάλα; 
αύτών όίνας.—κ. Α . Μ .’Οδησσόν. Άπεστάλησαν ταχυδρο- 
μικώ; απαντα τα ζητηθέντα.—χ. 2. Κ. Μεσολόγγιον. Ένε- 
γράφησαν. Οί 18 τόμοι άποστέλλονται διά τού ϋποδειχθέν- 
το; επιβάτου· τάς αποδείξεις σάς άπεστείλαμεν ταχυδρομι- 
κώς. — “ ίω ν ι. Σμύρνην. Τά μέν δύο πρώτα (Les nuils 
Espagnoles καϊ Indiana) δέν μετεφράσθησαν, καθ’ όσον 
γνωρίζομε*. «Les mille et un fantômes» τού Δαυμά είνε 
όλα μεταπεφρασμένα, πλήν τού «Le lièvre de mon père·. 
—K”  2. A. θ . Πάτρας, καϊ κκ. Δ. Γ. Βόνιτσαν, I. Κ . 
Μασσαλίαν, 2. Δ. Μήλον, Α. θ. Κέρκυραν, Ε. Τ. καϊ Ν. 
Α. Δ. Σμύρνην, Άδελ. Μπ. Πάτρας, Κ. I. Ν. Χαλκίδα και 
Θ. Π. Βιέννην. Έλήφθησαν. — KoUv6pi<*>. Ακατάλληλον
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άτυχώς. Περί τού άλλου Sc» δυνάμεθα ν’ άποφανθώμεν πριν 
η τό ίδωμεν.— lla .la iüi <ρΩω, Kai αλλαχού όμως οϋδεμία 
απαιτείται. Ινατά τόν Clarclio, ή δημοσιογραφία εινε ά'-έ- 
σποτον πεδίον, εις 8 έκαστος δύναται κατά τό δοκοΰν να 
είσέλθη. ’Ανάγκη εξετάσεων δια να γείνη τις δικηγόρος, δι
πλώματος, Γνα μετέλθη τον ιατρόν, άλλα ιερός έξάσχησιν 
της ηβικής ταυτης ιατρικής, ήτις καλείται δημοσιογραφία, 
ούδενός διπλώματος είνε άνάγχη. Ό  πρώτος και δ ίσχατος 
τυχών περιβάλλεται τό ιερόν αξίωμα ανευ τής δεούση; πρός 
τοϋτο προπαρασχευης η ίχανότητος. ‘Ο δημοσιογράφος δη
μιουργεί καί καταλύει τάς υπολήψεις, τάς επιτυχίας, τας 
δόξας. Ευνόητον λοιπόν διατί με τόσην δρεξιν άποδυοντα: 
είς τό επάγγελμα τοΰτο, όπερ δεν είνε αληθώς επίπονον εί 
μή είς τούς άξίως καί εύσυνειδήτως άσκούντας αυτό. Καί 
ιδού διατί οί εν παντί έπαγγέ/ματι άποτυγχάνοντες, οί ανευ 
έδρας καβηγηταί, οί ανευ δικών δικηγόροι, ρίπτονται είς 
την δημοσιογραφίαν, χωρίς νά ϋπολογίσωμεν τόσους άλλους, 
οιτινες έξευτελΐζουσιν αυτήν.— κ. Σ. Β. Βραΐλαν. Άπηντή- 
σαμεν ταχυδρομιχώς.—κ. Οί. Κωνσταντινούπολιν. Περί του 
εθίμου των απόχρεων καί τής άρχής αυτοϋ ώς καί τής έορ- 
τής τών Κουλούρων εκτενείς πληροφορίας ευρίσκετε έν Α' 
τόμω τής «Εστίας·, σελ. 91, και εν τί, Ιστορία τοϋ Βυζαν
τινού θεάτρου τοϋ ήμετέρου Κωνστ. Σάθα. Περί τών άλ
λων προσεχώς. — x. Κ. Ζ. Ίσμαήλιον. Τό ζητηθέν βιβλίον 
λαμβάνετε ταχυδρομιχώς.— χχ. Ν. Ν. Ταυρίδα, Π. Ν. Τσε- 
τάτε, Αίδέσ. άρχ. I’ . Γ. Βουδαπέστην, Σ. Δ. Μήλον, Δ. Γ. 
Βόνιτσαν, Στ. Δυ. Κωνσταντινούπολιν, καί Δ. Γ. Άργο- 
στόλεον. Τά ζητηθέντα άπεστάλτ,σαν.— '/ίπαγτ-ώστ η τής 
• Έ σ τ ια ο · ·  Ταυρίδα. Τοϋ μεν . Βίρτερ» υπάρχουσι δυο 
μεταφράσεις, τοϋ δέ «Έρμάνου και Δωροθέας· μία εν πεζώ 
λόγιμ δημοσιευθεΓσα εν τώ Π α ρθετΆ η . Τών .Ληστών· έ- 
χουσι δημοσιευθή μόνον μιμήσεις τινές καί παραμορφώσεις. 
— χ. Ν. Π. Βουκουρέστιον. Ένεγράφη καί ό Ν. Σ. Σας 
ευχάριστοϋμεν.—χ. Λ. Σ. Βάρναν. Βεβαίιος άφηρέθη έκ τοϋ 
ταχυδρομείου. Άπεστάλη άλλο άντίτυπον είς άναπλήρωσιν. 
— ΦιΛοόήημ. Πάντοτε οί μεγάλοι πωλοϋσι τήν συνανα
στροφήν αΰτών είς τήν ματαιότητα τών μικρών. — κ. X. Ρ. 
Κέρκυραν. Τό ζητηθέν βιβλίου άπεστάλη, έν,γράψαμεν δε 
τόν X. ΓΙ. Α. Δ. Σας ευχαριστοϋμεν. Άπαντώμεν καί τα- 
χυδρομικώς.

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Ι Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ

Άφοσιοϋμαι, αγρυπνώ, κραυγάζω. 
"Αν ξένον τράχηλον δεχθώ, βαστάζω. 
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Σύμβολον είμαι αθανασίας 
Σύμβολον κάλλους 

Ζωή δΡ όλου;, θεός δΡ άλλους. 
"Αν αίφνης μείνω χωρίς χσρδίας 

’ Από τιτανος 
θα γείνω νάνος,

"Ον είδεν όμως άλλος αιών 
να βασανίζτρ ενα θεόν.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ  

1
Βρώμη-Ρώμη 

2
υίός — ιός 

3
Τύφος — Τάφος

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι 2 Τ Η Ρ Ι Ο Ν
15 Φεβρουάριου 1885

Αάνϊεοε τής Κυβερνήσεως Τ ρ ίχονσα  Τιμή.
Τών 120,000.000 τών 5 ·/, Φρ. χρ.

» 60,000,000 τών 6 . .
■ 20,000,000 τών 6 ■ » ·
• 25,000,000 τών 9 ■ ·  ·
» 2'ί .000,000 τών 8 » ·  ·
• 10,000,000 τών 6 > ■ ■
• 4,000,000 τών 8 ■ ·  ·
• 6,000,000 τών 6 ·  Δρ. παλ.
Κτηματικαί Όμολ. Έβν. Τραπεζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ.

Πιστωτικά Καταστήματα
Ε Τ Α ίΡ ΙΑ Ι 

’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος Δρ. ν. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 
’ Ασφαλ. Εταιρία · 'Αρχάγγελος ·  » 
'Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ■ 
Σιδηρόδρ. 'Αθηνών χαί Πειραιώς.. ·
'Εταιρία Φωταερίου'   Δρ.
Ελλην. Πυριτιδοποιείου...........  Φρ.
'Εταιρία Δημοσίων “Εργων.......... ·
Πανελλ. Άτμοπλ. Εταιρίας......... »

ΣνναΛ.Ι άρμα τα

ΛΟΝΔΙΝΟΥ—Τραπεζικόν 3μην.........
■ “Οψεως....

ΓΑΛΛΙΑΣ —Εθνικής Τραπεζης 3ήμ. 
• Τραπεζικόν 3μην.

Ν ομ ίσματα

351—
120.
400—
264—
260—
200—
253.50 
92.—

353.50

3950—
168—
97.50

62—
405—

Είκοσάφραγχον. . 
Λίρα στερλίνα .. 
Λίρα οθωμανική.

25.45 
25.70 

1 01 
!'/*·

20.14

23.05

ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΟΥ 
ξπ ις το λ α ι

Η Τ Ο Ι Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Ψ Υ Χ Η Σ  Κ Α Ι  
Θ Ε Ο Υ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α

Υ Π Ο  Π . Β Ρ Α ΪΛ Α  Α Ρ Μ ΕΝ Η
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ. ΖΑΠΠΑ

Τιμαται δραχμής.—Εΰρίσκεται έν τοΓς βιβλιοπωλείοις τών 
χχ. Κωνσταντινίδου, Βλαστού, Νάχη, Wilberg, Beck καί 
Κουσουλίνου.

ΕΓΧΕ ΙΡΙΔ ΙΟ  Α* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ Α Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ. 
ΤΗΤΟΣ λόχου, ίλης ή πυροβολαρχίας κτλ. Τεύχος Δ ' — 
Έγκριθέν ύπό τού υπουργείου τών στρατιωτικών ύπό Ίωάν- 
νου Π. Καρακάλου, λοχαγού. Έν Άθήναι; 1883. 8ον, σελ. 
386. Τιμαται δραχ. 2.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Τ Α  Π Ε Ρ ΙΓ Ρ Α Φ ΙΚ Α

TÖN ΚΥΚΛΑΝ0Ν ΝΙ12ΩΝ Κ Α ΤΑ  MEP0S
ΥΠΟ Α ν τ ω ν ί ο υ  Μ η λ ια ρ λ κ η

ΑΜΟΡΓΟΣ!
MEQ ΕΝΟΣ ΓΕΟΓΡΑΦ ΙΚΟΓ Π1ΝΑΚΟΣ 

’ E r Ά θήνα ις I 8 S Í
Ή  προκειμένη περί Αμοργού μονογραφία έξεδόθη είς μό

νον 250 αντίτυπα, άτινα πωλοάνται εν τώ γραφείω τής 
• ’ Εστίας· πρός δραχ. 3 έκαστον, μετάταχυδρομικών δέ 3,20.

Πλήρης σειρά τού ·  Λϊώνος · τής Γ' περιόδου ( άπό 
1 Ιουλίου 1880—30 ’Ιουνίου 1884 ) καλώς δεδεμένη είς 
4 τόμους πωλείται έν τώ γραφείω τής .'Εστίας, άντί 
δραχμών 160.

Έν Άθήναις έκ τού τυπογραφι'.ου Άνδρέου Κορομηλϊ 188S — Β', 996.


