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Έν τώ Άστεροσκοπείω των Παρισίων ώργανώθη uno ! 

τής Διεθνούς ηλεκτρικής Έταιρίας ηλεκτρική εχθεσις, ήτις 
αρξαμένη τήν δεχάτην τοϋ παρόντος μηνός, διήρχεσεν έπί 
οκταήμερον. Ή  εχθεσις ήτο προσιτή δΓ εισιτηρίων καί* ; 
έχάστην άπό τής 6ης τής πρωίας, και τής Ισπέρας άπό τής 
8ης μέχρι τής 11ης.

Η Έκθεσις, ήτις λογίζεται μεταξύ των μάλλον αξιοση
μείωτων, περιέλαβε πλείονας των 120 έκθετων, των όποιων 
τά_ εκθέματα άντεπροσώπενον πάντας τούς κλάδους τής διή 
τοϋ ηλεκτρισμού άνχπτυχθείσης δραστηριότητος. Ό  φωτι
σμός των αιθουσών τοϋ 'Αστεροσκοπείου συνίστατο εκ 550 
ηλεκτρικών λυχνιών. Κατά τήν διάρκειαν τής έκΟεσεως έγέ- 
νοντο διάφορα επιστημονικά αναγνώσματα, οία τά περί τής 
εφαρμογής τοϋ ηλεκτρισμού εις τήν ιατρικήν, εις τήν πολε
μικήν τέχνην, περί ηλεκτρικών φάρων, περί τηλεφωνή- 
σιως κ.τ.λ.

— Ό  βασιλεύ: τοϋ Βελγίου πρόκειται νά ίδρυση διε
θνή γεωγραφικήν 'Εταιρίαν. ΙΙρός διαχανδνισιν δ; τών όρων 
τού κανονισμού τής έταιρίας μετεχαλέσατο έν Βελγίω τόν 
γεωγράφον Milne-Ed wards.

— Μία τών πρωτοτυποτάτων και νεωτάτων εφαρμογών 
τού ηλεκτρισμού είνε ή σκοπούσα τήν άναζήτησιν τών δη- 1 
λητηρίων έν τω σώματι τών ζώων. Ή  έν τώ Άστεροσκο- 
πείωτών ΙΙαρισίων εχθεσις παρέσχε λίαν περίεργον συ
σκευήν ώρισμένην εις τοιούτου είδους πειράματα· ό εφευρέ
της αυτής, όστις ελπίζει νά τήν χρησιμοποίηση παρά τοΓς 
ιατροΓς, εδοκίμαζε τήν έφεΰρεσίν του έν τή εκθέσει έπ'ι τών 
βατράχων, διά νά μή έπισύρη δε τούς κεραυνούς τής έναν- | 
τίον τής ζωοτομής Έταιρίας, παρεσκεύαζε τούς βατράχους ! 
έν χώροι μή προσιτω εις τό πλήθος. Τό ζώον ζωοτομηθέν χα'ι 
δηλητηριασβεν δι’  οχτώ εγχύσεων, ύπόκειται εις ήλεκτρι- : 
κους ερεθισμούς καί ένεργείας αυστηροί; καθοριζόμενα;. 
Παρετηρήθη ότι ό βχβμός τής διεγέρσεως τών μυών, τών 
νεύρων, τής χαρδίας, ποικίλλει συν τώ είδει τής δηλητη- 
ριασεως· τά όργανα βατράχου φονευθέντος δι’ εγχυσεω;

ή άνεύρεσι; τοϋ ΐχνοι .
Χημική άνάλυσις τυγχάνει ανεπαρκής, ώς έπί ανθρωπίνων | 
σπλάγχνων, πρό καιρού τεΟαμμένων, άρκεί ή ενέργεια τού 
ηλικτρισμοΰ, τουλάχιστον κατά τάς διαβεβαιώσεις τοϋ .
εφιυρίεου.

— Έν Βόννη θά συνέλθη καί κατά τό εεος τούτο σύνοδος I 
^αλαιοκαθολιχών.

— Έν Παρισίοις ϊδρΰθη μεγάλη Εταιρία φιλομούσων 
*υσα τό όνομα P e tit Bayreuth καί έχδίδουσα ιδίαν 
Ίριδα, « Revue AVagncriennc ·.  ^

~  Ό  ακάματο; Λεσσέψ σχοπεΓ τήν διόρυξιν ετέρου ίσθ- 
ρ«ΰ, τού Κρα, κειμένου πρός βορράν τής χερσονήσου Μα

ς τών ανατολικών Ινδιών. Ί Ι  επιχείρησις θελει στοι

χίσει 25 έκατομμύρια φράγκων, τά δέ έσοδα ύπολογίζονται 
εις 6 έκατομμύρια κατ' έτος. Οί πλέοντες πρός τάς άνα.-ολι
κά; ’ Ινδίας όχι μόνον θά οίκονομώσι χρόνον τεσσάρων ήμερων, 
άλλα θ’ άποφεύγωσι καί τήν επικίνδυνον οδόν περί τήν 
Μαλάκαν.

— Οί επιχειρηματίαι "Αγγλοι έκδοτα! έν Λονδίνφ κατέ- 
κλυσαν τήν οικογένειαν Γόρδωνος οι’ αιτήσεων τών ημερο
λογίων τοϋ στρατηγού, προσφέροντες μεγάλα ποσά. Ή  κυ- 
βέρνησις όμως, ήτις επεμψε πρώτον τά χειρόγραφα εις τόν 
στρατηγόν \VolscIc}·, 3έν παραοίδει αυτά εις τήν οικογέ
νειαν ίσως ένεκα τών μή κολακευτικών διά τήν πολιτικήν 
αυτής κρίσεων τού Γόρδωνος.

— Ό  ’ Ιούλιος Βέρν έπεράτωσε νέον μυθιστόρημα ονομα
ζόμενου ιι ΜατΟίας Σανδώρ ". Επειδή δε συνέπεσεν ή ύπό- 
θεσις τοϋ έργου τούτου νά ϊχη μεγίστην ομοιότητα πρός τό 
δραμα τού ΟΙ ι ι γ ο Ι έο ·Ό  πρίγκηψ ΖίΙιιΙι », εγραψε πρός αυ
τόν επιστολήν, δι’ ής έξηγεΓ τό τυχαΓον τής συμπτώσεως, 
καί διαβεβαιοΓ αυτόν περί τούτου πρός αποφυγήν μομφής 
έπί τυποκλοπία. Ό  ΟΙβΓβίίβ έσπευσεν εύθύ; νά διαβεβαίωση 
αύ-όν ότι ή έξήγησις αϋτη ήτο όλω; περιττή εις ανδρα ο!ος 
ό 'Ιούλιος Βέρν.

— Ό  στρατάρχης Μβε ΜαΙιΟΟ γράφει νϋν τά απομνημο
νεύματά του. από τής εισόδου αΰτοϋ εις τήν στρατιωτικήν 
υπηρεσίαν μέχρι τής στιγμής, καθ’  ήν κατέθεσε τήν προε
δρίαν. Τά απομνημονεύματα όμως ταϋτα δέν εινε ώρισμένα 
πρός ταχ_εΓαν δημοσίευσιν.

—  Έν Παρισίοις εκτίθεται εις πώλησιν έν τώ μεγάρω 
ϋΓουοΙ σειρΔ χειρογράφων τού Μιραβώ. Τά χειρόγραφα 
ταϋτα είκοσι τόν αριθμόν, διατηρούνται έν καλή καταάτάσει, 
εκτός τής κίτρινης χροιάς τού χάρτου καί ερυθρών τινων, 
κηλίδων, κρίνοντκι δέ ποίύτιμα, διότι έχτό; τής άξίας των 
ώ; ιστορικών λειψάνων άναμιμνησκόντων τόν μέγαν ρήτορα 
τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, δύνατα! τις δι' αυτών νά 
σπουδάση τόν τρόπον τής έργχσίας καί τής γραφής τοϋ Μι
ραβώ, περί τή; όποιας λέγουσιν ότι είνε λίαν πρωτότυπος. 
Μετά τών χειρογράφων διακρίνεται τό ύπό τόν τίτλον ·  Βίος 
τοϋ Ιουλίου Άγριχόλα·, έκ 39 σελίδων, μετά περιθωρίου 
ευρυτάτου και πλήρες παραπομπών. Αί σελίδες τής . Πρωσ- 
σικής Μοναρχίας, φέρουσι στενότερο·/ περιθώριον, γέμουσι δέ 
παραπομπών, αποσβέσεων καί προσθηκών. Τό μάλλον δε περί
εργον έξ αύτών είνε ή « ’ Επίτομος γραμματική τής Γαλλικής 
γλώσσηςιι, έκ 52 σελίδων, των όποιων προηγείται αύτόγρα- 
φος επιστολή τοϋ Μιραβώ πρός τινα Σοφίαν. Ό  γραφικός 
χαραχτήρ έν τω χειρογράφω τούτω εινε πολύ λεπτότερος τοϋ 
έν τοΤς αλλοις, τά γράμματκ δ’ αυτού δέν εχουσι τήν ακαμ
ψίαν καί τήν στενόχωρου συναρμολόγησιν τών τής «ΓΙρωσσι- 
κής μοναρχίας», άλλ’ εΓνε σχεδόν στρογγυλά καί δεικνύουσι 
πού καί που τάσεις ποός καλλιγραφικάς επιτηδεύσεις. Εινε 
προφανές ότι ή βαρεία καί νευρώδης̂  γραφίς τοϋ ρήτορος καί 
τού ιστορικού άντικατεστάθη έν αυτώ υπό τής κουφοτέρας 
καί γλυχυτέρας γραφίδο; τοϋ εραστοϋ. Έτερον τετράδιον 
περιλαμβάνει πολυάριθμον σειράν άσυναρμάστων φύλλων καί 
παντοιόσχημα τεμάχια χάρτου, έφ' ών ό Μιραβώ, όστις άνε- 
γίνωσκε πάντοτε μέ τόν κάλαμον άνά χείρας, ερριπτεν άκα- 
νονίστω; τάς σκέψεις του ή αποσπάσματα έκ τών άναγινω- 
σκομένων βιβλίων, τών όποιων ήθελε νά τηρήση τήν μνήμην. 
Έν αύτώ εύρίσκονται στατιστιχαί σημειώσεις, ίστορικαί 
χρονολογία!, φιλοσοφικοί σκέψεις καί κομψοί στίχοι.

— 30,000 άτμομηχανάς κατέχουσιν οί ’ Αμερικανοί, τών 
όποιων έκαστη αξίζει κατά μέσον όρον 50,000 δραχμών. 
Τά 16 εργοστάσια, άτινα κατασκευάζουσι ταύτας, όφείλουσι 
κατ’ ετος νά προμηθεύωσι 1200 εξ αύτών, διανεμομένας ανα
λογώ; τής φήμη; έκαστου τών εργοστασίων.

— ΟΙ υιοί τοϋ διάσημου γλύπτου Δαβίδ ΔΆνζέρ έδωρή- 
σαντο ει'ς τό Μουσείο·/ τοϋ Λούβρου 550 όρειχάλκινα μετάλ
λια, έργα τοϋ πατρό; αύτών. _ . . .

— Ή  πρό; τό τέλος παρελθόντος έτους όργανωθείσα υπό 
τοϋ Φυσιολογικού Μουσείου των Παρισίων γεωλογική έκδρο. 
μή εις Βουλώνην καί εις ’Αγγλίαν έσκόπει κυρίως νά δια
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τρέξη άμφοτέρας τας οχθας, τήν τε γαλλικήν και αγγλικήν, 
τής Μάγχης, ι"να έπιτοπίως έξετάση τούς όρους τής σχημα
τ ί ζω ;  του πορθμού, και όρίση τον γεωλογικόν χρόνον, εις 
8ν ανάγεται ό άπό τής στερεας χωρισμός τής ’Αγγλίας. Γενι
κή πεποίθησις μετά το τέλος τής εκδρομής έσχηματίσβη παρά 
τοΓς αποτελέσασι τήν ’Επιτροπήν ότι τό φαινόμενου παρετάθη 
έπ’ άπειρον σειράν περιόδων, ότι έπερατώθη κατά τούς χρόνους 
τής τεταρτογενούς εποχής καί ότι ή άνάπτυξις αυτού ούδε- 
μίαν ενέργειαν ύποτίθησι διάφορον εκείνων, τάς όποιας καθ’ 
έκάστην ϊχομεν ύπ’ ίψιν.

— Ή  εν τή Γαλλική ’Ακαδημία δποδοχή τού Λεσσέψ 
γενήσεται τή ένδεκάτη, κατά τό καθ' ήμας ήμερολόγιον, τού 
προσεχούς ’Απριλίου.

— Τπό τών Γάλλων ζωγράφων έξελέγησαν οί κριταί, τεσ
σαράκοντα τόν άριθμόν, οί μέλλοντες νά κρίνωσιν τά εις 
τήν ετησίαν Έχθεσιν τού 1885 ύποβληβέντα έργα των. Ό  
αριθμό; των άποσταλέντων ελαιογραφιών, υδρογραφιών, καί 
ιχνογραφημάτων ανέρχεται εις 7,200. έλάττων κατά 500 των 
τού παρελθόντος έτους. Μεταξύ αυτών πολυάριθμοι είνε αί 
μεγάλου μεγέθους εικόνες.

— Περί τού πρό τίνος καιρού αποθανόντος Ρώσσου στρα
τηγού Τοτλέβεν, όστις μετά τού στρατηγού Σκόβελεφ έκρί- 
θη εν τώ τελευταίιρ Ρωσσοτουρχιχώ πολεμώ ώς εις τών 
εζοχωτάτων στρατηλατών, εδημοσιεύθη έν τή ίΐβα Ε π ιθ ε ω 
ρήσει μακρά μελέτη υπό τού Ρώσαου στρατηγού καί συν- 
αγωνιστού αυτω Μιχαήλ Φρολώβ.

— Έν τώ όπισθεν τού Βιομηχανικού μεγάρου χώρω τών 
Ήλυσίων πεδίων έν Παρισίοις μέλλει νά τελεσθή Έκθεσις 
αλφίτων καί άλλων αντικειμένων άφορώντων εις τήν αρτο
ποιίαν καί τό άλεσμα, καί τά εις ταΰτα υπαγόμενα βιο- 
μηχανήματα. ’Εκτός τού διαφέροντος, όπερ κυρίως παρέχει 
ή εν λόγω εκθεσις, κρίνεται ότι θέλει κεντήσει κυρίως τήν 
περιεργίαν τού κοινού τό θέαμα τών αλλεπαλλήλων μετα
μορφώσεων, τάς όποιας ύφίσταται εις κόκκος σίτου. Ό  σίτος 
θά κομίζηται ίντός σακκίων οίος εξέρχεται τού σιτοβολώνος 
η τών πλοίων, άτινα τόν φέρουσιν εξ 'Αμερικής, καί οί τε
λειότατοι μύλοι θά τόν μεταποιώσιν εις άλευρον. Πρός τούτο 
πλεϊσται_ μηχαναΐ θά έργάζωνται καθ’ έκάστην εν τώ τμή- 
ματι τού αλέσματος. Έν δέ τώ τμήματι τής αρτοποιίας θά 
άποδεικνυηται διά τίνων μέσων κατασκευάζεται ή ζύμη, 
καί τίνι τρόπω ψήνεται εις τούς κλιβάνους.

_Τό δημοτικόν συμβούλιον τών Παρισίων παρέσχεν εις 
τους όργανωτά; πασαν ευκολίαν πρός κατάρτισιν τής έκ- 
θέσεως.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Στοιχεία  Χημείας άνοργάνου. Έρανισθέντα έκ δια- 
βόρων πηγών πρός χρήσιν τών Γυμνασίων ύπό Όλία Γ. 
Βαλσαμάκη, διδάσκοντος τά Φυσιχο-Μαθηματικά κ.τ.λ. Έν 
Κωνσταντινουπόλει 1881. Τϋποις Σ. I. Βουτυοί, Σελ. α'— 
λγ'. καί 1— 167.

’Ακολουθία τοΰ οσίου καί Οεοιρόρου πατρός ήμουν 
Σεραφείμ τού εν τφ όρει τού Δομπού τής Αεβαδεία; άσχή- 
σαντος καί έορταζομένου τή 6η τού μηνός Μα ίου, ήτις έξε- 
δόθη μέν τό πρώτον έκ χειρογράφου χιιμένου ύπό τού πρώην 
Μητροπολίτου Αθηνών κυρίου -Νεοφύτου Μεταξί, έκδίδοται 
δέ νύν έπιδιωρθωμένη καί έπηυξημένη ύπό τού έχ τής αυτής 
Μονής τού Δομπού ίερομο.άχου Ευθυμίου Γ. Καββαθά, προλύ
του τής θεολογίας. Έν Άθήναις. Τύποις Αττικού Μουσείοι. 
1885. Σελ. 71.

Ιγνα τίου  Μοσχάχη. ύφηγητού τής θεολογίας, Έ ρ μ  η- 
re  ία  Π εριχοπων ζ nF Ε ία γρ εΛ ίον . Έκδίδοται δαπάνη 
Άνέστη Κωνσταντινίδου. Έν Άθήναις, Βιβλιοπωλεΐον ό 
ο Κοραής γ. Έχ τού τυπογραφείου Αττικού Μουσείου. 1885. 
Σελ. 1<)7. 16ν. δρ. 2,50. '

Beiträge zur historischen Syntax der griechischen 
Sprache, herausgegeben von M. Schanz. Heft 5. Baud
II. Heft 2. Entwickelungsgeschichte der Absichtssätze 
von Dr. Philipp Weber. Zweite Abtheilung: die Atti
sche Prosa und Schlussergebnisse.iW'ürzburg 1885.S.124.

’Αφού άπαξ λεχθέν ύπό του Ούμβόλδου έγνώσθη,ότι ή γλώσ
σα δέν είναι τι εργον συμπεπΛ ηρω μ ίνον  *α ί ζϊΛ ε ιον  
χ ε ιμ ενο r  πρό τών οφθαλμών ήμών, άλλ’ ενέργεια  άνε- 
-h oαομ ϊνη  adia.let.rζω ε ενώ πιον ήμων. εΓπετο αύτο- 1 
δήλως, ότι τήν ενέργειαν ταύτην ούδαμώ; άλλως κρεΓσσον

η διά τής παρατηρήσεως έφ’ όσον οΐόν τε πλεΓστον χρόνον, 
τ. ί.  ¿ ta  rJ/c ‘ σ ζορ ιχης  fpîtirijc αυτής δυνάμεθα νά 
κατανοήσωμεν. Τήν ιστορικήν ταύτην έξέτασιν τής γλώσ- 
σης ώς πρός τούς φθόγγους, τούς τύπους, τήν σύνθεσιν, τήν 
σημασιολογίαν, ετυμολογίαν χ.τ.τ άπό πολλού μεταχειρίζον
ται οί_ γλωσσολογούντες μετά μεγάλης επιτυχίας. ’Αλλ’ έπί 
τήν σύνταξιν άρχήθεν ήττον προσέσχον, τό μέν διότι καί ή 
παλαιοτέρα έρευνα δεν ήτο όλως απόβλητος, όπως ή έν τή 
συνήθως λεγομένν) γραμματική έν χρήσει, τό δέ διότι πολ- 
λαί εργασία ι ιϊφεΑον πρότερον έν ταϊς καθ' έκάστην γλώσ
σας νά γίνωσιν, ϊνα τά συμπεράσματα εχωσι στερεάν βάσιν 
καί κύρος. ’Αφ’ ότου δ’ όμως ό Delbrück διά τών Syntak
tische Forschungen ( 4 τόμων ) καί ό Dräger διά 
τής historische Syntax der lat. Sprache ή.οιξαν τήν 
όδόν εις τάς τοιαύτας ιστορικά; τής συντάξεως έρευ
νας καί νέον άπλετου φώς επί πλήθους παραδόξων καί 

j ανωμάλων φαινομένων διέχυσαν, προήλθον εις μέσον καί οί 
ί την Έλληνικην μόνην ει'διχώς σύνταξιν υποκείμενον τών με

λετών των ποιήσαντες. Οϋτω π. χ. ό Tycho Mommsen α
πέδειξε; διά τής ιστορική; έξετάσεως ότι ή ;irzà  πρόθεσις 
είναι κυρίως πεζολογική, ένώ ή a i r  έν συντάξει μάλλον 
ποιητική. "Οστις θέλει νά έπιθεωρήση τρόπον τινά τής ελλ. 
γλωσσης τας τελικά; προτάσεις τάς έν τή πεζογραφία διε- 
λαυνούσας πρό αύτού, οφείλει νά μελετήσή τό ανωτέρω πα- 
ρατεθέν τεύχος, θά Γόη πώς κατά μικρόν τό μεν μόριον <5η 
καί όπως περιστέλλονται καί τέλος αποβάλλονται όλως, τό 
δέ ϊνα  έπιδίδει καί τέλος έξελαύνει πάντα ταλλα. καί θά 
έννοήση ευκόλως διατί ή νέα Ελληνική μόνον τελικόν μόριον 
fyei τό νά. β'ζ βη έπ' Ισης πώς βαθμηδόν ή χρήσις τής 
ευκτικής χαί εν τοΓς δοκίμοις ότι χρόνοι; έλαττούται καί 
όσημέραι ή τής υποτακτικής εκτείνεται, κ. τ. τ. Αί δ’ απο
δείξεις γίνονται ουχί διά θεωριών κενών και ανυπόστατων,
αλλα διά σ ζα ζ ισ ζ ιχ η ε  απαριθμήσεων καί χ ρ ιζ ιχ ή ν
εξεζασεως  πάντων τών χωρίων έν οίς άπαντώσι τά μόρια 
ταυτα. Άναμφιβάλως ό στατιστικός οΰτο; τρόπος τής έρεύ- 
νης είναι οχληρός, δι’  αυτό καί παρ’ ήμΓν έπί τά ραστκ συ
νήθως τρειτομένοις ού μόνον αγαπητός δέν είναι, άλλά καί 
σκωμμάτων γίνεται πρόξενος εις τούς τυχόν μεταχειριζομε- 
νου; αυτόν. Άλλ’ αφού σήμερον όμολογεΓται ύπό πάντων, 
ότι αί ίστοριχαι λεγόμενοι έπιστήμαι, ιν' άποκτώσι τά περί 
αυτών λεγάμενα οπωσδήποτε τό κύρος τών θετικών έπιστημών, 
ανάγκη νά ύποβάλλωνται ύπό τήν άκριβεστάτην αυτών τών 
θετικών έπιστημών ζήτησιν, τ. έ. τήν ιστορίαν, τήν στατι
στικήν, τήν σύγκρισιν, ουδέ άλλο ύπολείπεται τοΓς παρ’ ήμΓν 
φιλοτιμουμένοις νά έργασθώσιν έπιστημονιχώς ή νά μετα
χειρίζονται τήν έπικρατήσασαν έπ’ έσχάτων έν Ευρώπη 
μέθοδον τής ιστορικής καί στατιστικής καί συγκριτικής έρεύί 
νης,_ήν λαμπρώς καί μετ’ επιτυχίας εύρίσκει έφηρμοσμένην 
έν τώ παρόντι βιβλίω ό αναγνώστης. Έ ξ αυτού πολλά δυνα
τοί τις ασφαλέστατα νά διδαχθή περί τής χρήσεως τής ευ
κτικής καί ύποτακτικής κατόπιν παρωχημένων χρόνων έν 
έκάστω ιδιαιτέρα* συγγραφεΓ, περί τής χρήσεως τών μορίων, 
περί τής χρήσεως τού μ η  έν ταϊς έξ εκφράσεων φόβου ση- 
μαντικών έξηρτημέναις προτάσεαι κττ. καί πρός τούτοι; 
περί τής μεταβολή; ην σύν τώ χρόνω ύφΐστανται α! χρή
σεις αυται κττ. Τοιουτον ευρίσκοντες τό εΐρημένον βιβλίον 
συν.στώμεν αυτό πρσθύμως τοΓς διαφερομένοις τών παρ’ ήμΓν.

 ^  i    Γ ·
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Λί έορται του Πάσχα τ,λΟον εφέτος πρωΤμώτερον, πριν 
η ή φύσις, άπαλλαγεϊσα έντελώς τών δεσμών τού χειμώνας, 
ενόυθή κατάλληλον εορτάσιμον ένδυμα πρός ύποδοχήν αυ
τών. Τά κόκκινα αύγά έπεφάνησαν μεταξύ τών παραθεμάτων 
της οικογενειακής τραπέζης, ή πληρούσι τά θυλάκια τών 
παιδιών. ΙΙλήρει; ανθρώπων οί ναοί κατ’ έξαίρεσιν, καί 
πλήρεις ανθέων. Οί άμνοί βελάζουσι πενθίμως, άναμένον- 
τες τόν σφαγέα. Καί οί έν τή Άκροπόλει χαί πέριξ αυτή; 
χώροι, ή από τών Στύλων μέχρι τοΰ Θησείου μακρά οδός, 
άναμένουσι τήν Τρίτην τού Πάσχα, όπως άντί τής συνή
θους αύτών  ̂γαλήνης καί ερημιάς, άντηχήσωσιν ύπό τού; 
θοροιβους τοΰ σωρηδόν διασπειρομένου ίκεΓ πλήθους, όπως 
κατά τό ανέκαθεν έθιμον, άλλά παρακμάζον άπό τινο; πανη
γύρισα] τά νεωτερα έπιχληθέντα Παναθήναια.
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Καί μετά τήν Λαμπράν έορτασθήσεται ή έτέρα Λαμπρά , 
ή τής εθνικής ήμών παλιγγενεσίας. Άλλ’ εφέτος θέλει περιο- 
ρισθή αυστηρότατα εις τούς τύπους τών στρατιωτικών παρα
τάξεων, τών έπισήμων γευμάτων, χαί μεμετρημένων τινών 
φωταψιών. Ούδεμία έκτακτος έπίδειςις παρασκευάζεται πρός 
ύποδοχήν αυτής, ούδεμία πνοή ενθουσιασμού εξεγείρεται εις 
τήν προσέγγισίν της. Καθ' άς ήμέρας πέρυσι τάς στάλας 
τών εφημερίδων κατεΓχον άπαριθμούμονα, εν μετά τό άλλο, 
τά εις τήν έκθεσιν τού Πολυτεχνείου προσκομιζόμενα εθνικά 
κειμήλια, καί ήγγέλλοντο έχ τών επαρχιών αί κατα ζήλον 
τή; πρωτευούσης έκτακτοι έτοιμασίαι πρός πανηγυρισμόν 
τής ήμέρας, ήδη τόν αυτόν χώρον κατέχουσι τα ονοματα 
τών διά τάς έκλογάς χληρουμένων αντιπροσώπων τής Κυβερ- 
νήσεως, τά εκλογικά παράπονα, καί έν γένει παν άφορών 
εί; έκλογάς.

Οί τής παρελθούσης Κυριακής δεινοί σεισμοί, οί άπασαν 
τήν Πελοπόννησον συγχλονήσαντες καί έν Μεγαλοπόλει ναι 
έν Καλάμαις χαταστροφά; έπενεγχόντες, ανησύχησαν  ̂ και 
χατετάραξαν πάντας' διότι έν τή έλευθέρα Έλλάδι απο τών 
καταστρεπτικών, νομίζομεν, δονήσεων έν 'Αμφίσστ,, πρό χρό
νων, πολλοί σεισμοί κατεκλόνησαν περιοδιχώς τό έδαφος, 
ενίοτε διά τό βίαιον αύτών ένέπνευσαν ούκ ολίγον φόβον, 
καί μάλιστα οσάκις ϊτυχε νά προαγγελθώσι καί ύπό θεολή- 
πτων προφητών, άλλ’ ή μεγίστη αυτών ζημία ελογίζετο μό
νον ε?ς τινας πλευρίτιδας ένεκα τών ύπαιθρίων αγρυπνιών. 
Άλλ' ό εσχάτως έπισυμβά; έν Μεγαλοπόλει καί Καλάμαις 
σεισμός παρέσχεν εύλογον τρόμον καί άναστάτωσιν,^ ένεκα 
τής καταρρεύσεω; πολλών οικιών, τής καταστροφής ολοκλή
ρων χωρίων, ένός μοναστηριού, καί τού τραυματισμού αν
θρώπων. Ίδίω; έν Καλάμαις α! ζημίαι είνε σπουδαιότερα!. 
Τό κατάστημα τής Νομαρχίας κατέστη άχρηστον, κατηρει- 
τώθη ό στρατών, ένθα χατεσχήνουν οί ευζωνοι, χαί παρ’ 
ολίγον ένεκα τής μεγάλης βλάβης τών φυλακών, και̂  τής 
κατ’ έκείνας τάς στιγμάς συνταραχή; νά άποπτώσιν αυτών 
οί κρατούμενοι, καί νά άποβώσιν εις μάτην τοσο: μόχθοι τού 
έχεΓ διευθυντού τού μεταβατικού, όστις, καθ’ ά λέγεται, 
χατώρθωσε νά έγκλείση έν αύταΓς τό άνθος τών Μεσσηνίων
φυγοδίκων.

Πιστώς παρηκολουθήσαμεν άρχήθεν τήν σειράν τών τελου
μένων στρατιωτικών γυμνασίων ύπό τήν έποπτείαν του 
στρατηγού Βοσσέρ. Τελευταίως έπανεληφθησαν ταύτα την 
παρελθοΰσαν Δευτέραν. Συνίσταντο δέ εις άπλούς ελιγμούς 
προπαρασκευαστικούς τή; εις μάχην παρατάξεως, και εις 
άλλεπαλλήλους άναπτύξεις τών σωμάτων εις φάλαγγας ότε 
μέν διπλας, ότέ δέ λόχου, άλλοτε τάγματος και άλλοτε ου
λαμού. Σώματα μετασχόντα τής πορείας ησαν τα τάγματα 
τού μηχανικού καί τού πεζικού, άπαρτίζοντα στρατόν εκ.
3,000 περίπου οπλιτών. Τά γυμνάσια έγένοντο έν τή πεδ·ά- 
δι τών Τραχώνων, ένθα έγένοντο πρό τίνος καιρούς τα πρώτα 
ιιεγάλα γυμνάσια τού ήμετέρου στρατού, περί ων τοσουτος 
έγένετο τότε λόγος. Τά έσχάτως τελεσθέντα έχρίθησαν ώς επι- 
τυχόντα όλιγώτερον τών προηγηθέντων αυτών.

Μετ’ έπισημότι,τος έτελίσθησαν τά έγχνίνια τού νέου Χρη
ματιστηρίου, όπερ διά τής χορηγίας τού μακαρίτου Β*®ι_ 
λείου Μελα άνηγέρθη άπέναντι τών Δικαστηρίων, κατά τήν 
όδόν Σοφοκλέους. Έν τή ύαλοσχεπεΤ ίσογείφ αιθούση έπί 
παρουσία πολλού πλήθους καί τού υπουργού των έοωτερι- 
κών, έψάλη αρχιερατικός αγιασμός, προσεφωνήθησάν τινα 
ύπό τού τελέσαντο; τόν αγιασμόν άρ/ιερέως, ευγλωττον λό. 
γον άπήγγειλεν ό έχ τών μελών τή; έπΆροπή; τού χρη
ματιστηρίου κ. Νομικός, καί έν τέλει ποοσεθηκεν όλίγας 
λέξεις έχ τού προχείρου ό κ.. Τιμολέων Φιλ.ήμων. Τό νέον 
κτίριον, Ιργον τού παρ' ήμΐν άρχιτίχτονο; χ. Τσίλλερ, δια- 
χρίνεται διά τήν πολυτέλειαν καί φιλοκαλίαν τού όυθμου 
αύτού.

Τό μέγα έργον τής έθνιχής οδοποιίας έξαχολουθεϊ χωρούν 
έπί τά πρόσω Μετά τήν μακράν σειράν τών έργασιών, τάς 
όποιας ίν'προηγουμένφ Δελτίφ άνηγγείλαμεν ώς πιοσεχώς 
άοχομένσς, πρόκειται νά χατασκευασθώσιν ετι αί εξής όδοί: 
ή άπό τής γεφύρας Παλαιοχωρίου μέχρι τής γεφύρκς Ασωπού, 
τμήμα ουσα τής άπό Αεβαδεία; εις Λαμίαν έθν κής όδού’ 
ή όδός άπό Αναθέματος μέχρι όεύμα-.ο; Αοιδωριπίου, ή έν 
Μεσολογγίω όδός, ή ένούσα τήν πρωτεύουσαν του δήμου

Μακρυνείας μετά τής από ’ Αγρίνιου εις Ναύπακτον όδού, 
καί έν τμήμα τής έπαρχιαχής όδού Νεμέας. Διά πάσας ταύ- 
τας ένεργηθήσονται δημοπρασίαι τή 21 τού προσεχούς 
‘Απριλίου.

Ή χατάπτωσις τής έν Κακή Σχάλφ γεφύρας δέν έγένετο 
αίτια άναβολής τών έργασιών τής γραμμής, διότι έγένετο 
σχέψις νά παρεχχλίνη ή γραμμή επί τού παρόντος, διαγρά- 
φουσα μεγάλην καμπύλην, τής θέσεως, έν ή Ιχειτο ή χατα- 
πεσούσα γέφυρα. Άντ’ αυτής δέ ήρξατο ή κατασκευή νέας 
ξυλίνης γεφύρας. Οϋτω καί μετά τό ατύχημα τούτο, τό άπό 
Μεγάρων εις Κόρινθον τμήμα τού Ηελοποννησιακού σιδηρο
δρόμου παραδοθήσεται εις χρήσιν τού κοινού κατά τήν 
όρισθεΤσαν προθεσμίαν, ήτοι τήν 25ην Μαρτίου.

• *•
Ό  πρό όλίγου χρόνου χαταρτισθείς μουσικός θίασος έν τή 

Σχολή τών ’Απόρων παίδων έπετέλεσεν εύαρέστους σχετι- 
χώς προόδους, αΐτινες θέλουαι καταδειχθή τό πρώτον ήδη 
έν τή έκφορά τών επιταφίων ό μουσικός θίασος θέλει παρα
κολουθήσει τόν έπιτάφιον τού ναού τών ‘Αγίων θεοδώρων, 
τό πρώτον ήδη έμφανιζόμινος έπισήμως πρό τού χοινολ

Δυσαναπλήρωτου κενόν έπαφίνει εις τήν χορείαν τών παρ’ 
ήμών άρχαιολογούντων ό θάνατος τού ΙΙαναγιωεην Σ ζα - 
μ α ζα χ η , γενικού εφόρου τών αρχαιοτήτων. Ό  άνήρ χα- 
τηρτίσθη τοιούτος έν τή άρχαιολογική έπυτήμη μόνον έξ 
ίδιου έρωτος πρό; αυτήν, έξ άπλού υπαλλήλου έντφ άρχαιο- 
γικώ τμήματι τού υπουργείου τής παιδείας, χειραγωγηθείς, 
προαχθεϊς βαθμηδόν διά τής μελέτης, καί σπουδαίας υπη
ρεσία; προσενεγχών διά τής ιύρέσεως άρχαίων πραγμάτων 
καί τής έκδόσεως έπιγραφών έν ταϊς διαφόροις άνασχαφαις, 
αί'τινες ύπό τήν άοκνου αύτού έποπτιίαν έτελέσθησαν έν "Αρ
γεί, έν Μυκήναις, έν ΚορΙνθιμ, έν Τανάγρα, έν θήβαις, έν 
Δελφόϊς, καί άλλαχού. Περ! τών εύρημάτων, ατινα άνεχα- 
λύφθησαν εν ταΤς άνασχαφαϊς ταύταις άαίστελλεν έχάστοτε 
εκθέσεις πρός τήν άρχαιολογιχήν έταιρίαν, αί'τινες θεωρούν- 
τα άξιόλογα έπιατημονικά ύπομνήματα. Αί σπουδαιοτεραι 
δέ τών ύπ' αύτού δημοσιευθεισών έπιγραφών είνε αί βοιωτιχαί.

Άπεφασίσθη όριστικώς ή άιασύστασις πρεσβεία; τών Ηνω
μένων Πολιτειών τής ’Αμερικής ενταύθα. Ό  διορισθησόμενος 
πρέσβυς θά έχγ, τόν βαθμόν προσέδρου υπουργού καί γενι
κού προξένου τών Ηνωμένων Πολιτειών τή; 'Αμερικής έν 
ταΤς αϋλαϊ; 'Ελλάδος, Σερβίας καί Ρουμανίας κατά τηλε
γραφικήν δέ εΐδησιν διωρίσθη ήδη τοιούτος ό x Cross.
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κ. Η. Π. 11 Ταγανρώγ. Ένεγράφη καί _ ό χ. Ν. Π. Μ. 
Τήν άπόδειξιν ταχυδρομικώς. Σάς εΰχαριστούμεν.—κ.̂  Κ. Ν. 
Τρίκκαλα. 11 συνδρομή τή; Κυρίας Μ. Β. έλήφθη. Ι’ά ζητη- 
θέντα βιβλία άπεστάλησαν. Άπαντώμεν χαί ιδιαιτέρως.— 
κ. Δ. Β. Αλεξάνδρειαν. Έλήφθησαν τά στσλέντα διά τού 
χ. II. Κ. Σάς εΰχαριστούμεν. Τό ζητηθέν βιβλίου άποστέλ- 
λομεν ταχυδρομικώς.— T a xz ix ti ιΐκηγκώσεί). ΙΙεριέχεται 
έν τοΓς « ΆνατολικοΓ; » ύπό τόν τίτλον ·  L' enfant », 
οπερ μετεφράσθη εις ■ Ελληνόπουλο ». Ίδου εις παραβολήν 
μίαν στροφήν έκ τού όλου :

Veux-tu pour un sourire un bel oiseau des bois 
Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois 

Plus éclatant que les cimbales ?
Que veux-tu? fleurt beau fruit, ou l’ oiseau merveilleux? 
. —Ami, dit l'enfant grec, dit l’enfant aux yeux bleus. 

Je veux de la poudre et des balles.·
Ώ ς πρός τό άλλο "δε τό σημερινόν φυλλον.—κ. Λ. Ν. Α. 

Τρίπολιν. Ύπάρχουσιν όλων τών προηγουμένων έτών· πω
λείται δ’ έκαστο; τόμος, άνευ τών δελτίων, δραχ. 5 άδετος 
καί δραχ. 8 δεδεμένος. Ό  τόμος περιλαμβάνει τά φυλλάδια 
μιας εξαμηνία;.—κ. Σ. Β. Βραΐλαν. Έγένετο ή άλλαγη τής 
διευθύνσεως τού κ. Α. Δ. Τά ζητηθέντα απεστείλαμεν την 
παρελθοΰσαν εβδομάδα.—Καλιόστρω. Κυρίως θεωρούνται ως 
τά κατ’ εξοχήν κέντρα τής έκφράσεως έν τώ προσωπω οι
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οφθαλμοί καί τό στόμα. Και ο! μέν οφθαλμοί έχφράζουσι 
κάλλιαν την φταιν χα! τον βαθμόν της νοημοσύνης, το δέ 
στόμα τήν ίσχύν η τήν αδυναμίαν τής Οελήσεως.—x. Ν. Π. 
Μασσαλία''. Πλείστας ευχαριστίας διά τήν ευμενή προθυ
μίαν. Τό ξητηθεν ψύλλον θά στέλληται ταχτικά μετά του 
τής * Εστίας ». — χ. Άδελφ. Δ. Κωνσταντινουπολιν. Ή  
αποστολή του φυλλου ήρξατο* αυναπεστάλησαν δε χα: οΐ 
ζητηθέντες τόμοι. Τό άντίτιμον εύαρεστήθητε νά παραδώση- 
τε τώ χ. Ν. I. II.— Δημοχρίτω . Εινε παλαιόν, αποδίδεται 
δε εις τον Ρίζον. Τούτον υπουργόν ίντα των ‘Εκκλησιαστι
κών χα! τής παιδείας, νεοφώτιστός τι; καθηγητής εξύ
βρισε δ«’  επιστολής. Φοβηθέντες δέ οί φίλοι του χα- 
θηγητοΰ τήν διχαίαν τοΰ Τπουργοϋ οργήν, προσήλθον 
εις αυτόν χα! έπεχείρησαν διά λόγων μειλιχίων να τόν δυ- 
σωπήσωσι.—Δεν μέ έπίίραζαν αί ύβρεις, άπεχρίθη ό λόγιος 
χα! ευφυής υπουργός, μέ ¿πείραξαν μόνον αί εν τη επιστολή 
του χαθηγητοΰ άνοτθογραφίαι—-Σ^υνόρομιμή rijc 'Εστίαν. 
Υπάρχει μία σειρά πλήρης δεδεμένη, ήτις πωλείται ύπό τοΰ 
κατόχου αυτής δραχ. 800.— χ. Άδελφ. Λ. Φαλτσί. Ή  
παραγγελία ΰμών διεβιβάσδη αμέσως τή · Λ. τ. Π.» — 
χχ. 1. 1S Λ. Ναΰπλιον χα! Μ. Δ. Σύρον. Έλήφθη- 
σαν. — Σ χ ολα στιχο ι. 01 τόνοι και τά πνεύματα, οία 
μεταχειριζόμεθα ήμεΓς σήμερον, δεν ήσαν εν χρήσει παρά 
τοίς άρχαίοις. Πρώτος λέγεται ότι έπενόησεν αυτα Αριστο
φάνης ό Βυζάντιος, γραμματιχός άχμάσας εν ’Αλεξάνδρειά 
κατά τό 200 περίπου r  X.. εις 8» αποδίδεται χα! ή πρώτη 
χρήσις των σημείων τής στίξεως, ήτοι τοΰ xpufia toc, ανω 
σ τιγμ ή ν , r v j f in v  σ τιγμ ή ν  χτλ. — χ. κ. Σ. Α. χα!
Η. Φ. Β. Κωνσταντινουπολιν, Ε. Δ. Κέρκυραν, Δ. Κ. 
Ιΐύργον χα! Δ. I. Π. Σορόχαν. Τά ζητηθεντα άπε- 
στάλησαν. — χ. Μ. Π. Κ. Ροστώβ. Ή  πρό; τόν χ. Ν. Π. 
Μ. αποστολή ήρξατο.— χ. Σ. Σ. Κ. Αίτωλιχόν. Τό Α ' τεύ
χος άπεστάλη ταχυδρομιχώς.— X. Κ. Κ. Μοΰγλα. Οί τόμοι 
πωλοΰνται άνευ των δελτίων, χωριστά δ! τά δελτία προς 
10 λεπτά έκαστον. Έκ τής σειράς τοΰ παρελθόντος έτους 2 
ή 3 είσιν έξηντλημένα. ’Οφθαλμίατρον βιαχρινόμενον επ! φι- 
λανθρωπιχοΓς αίσβήμασι νομίζομεν περιττόν νά σάς ύποδεί- 
ξωμεν· διότι ό ασθενής πένη; ών δύναται να νοσηλευθή 
δωρεάν εν τώ ’ Οφθαλμιατρείο) ύπό τοΰ χαθηγητοΰ χ. Άναγνω- 
στάχη. — ' E r l  π α τρ ί. Τό χαλλ'.τερον μέσον είνε τό παρά
δειγμα, τό όποιον οι γονείς πρέπει νά παρέχωσιν εις αυτό παν- 
ταχοΰ χα'ι πάντοτε. Μή επιτρέπετε εις έαυτους, ουτε ένώ- 
πιόν του, ουτε χα! άπόνιος αυτοΰ, δ,τι απαγορεύετε εις τό 
παίδίον, τήν οργήν, τδ ψεΰδος, τήν ΰ,βριν, άλλας μισητάς 
καχίας· έπαγρυπνεΓτε έφ’ ΰμών αυτών, Γνα δυνασθε αποτε- 
λεσματιχώτερον νά Ιπαγρυπνήτέ χα! επ’ αϋτοΰ. —  χ. I. Φ. 
Σύρον. Ένεγράφησαν και οί 6. ΙΙλείστα; ευχαριστίας.

ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΑ ΚΑΙ Ε Ρ Π Τ Η Σ Ε ΙΣ

"Οποιος θέλει νά δουλέψω, άλυσσίδα θά μου βάλη
’ς τό κεφάλι.

Μόνον μ’ άλυσσίδα τέτοια ή δουλειά μου πάει 'μπροστά
'ς τά σωστά.

Κι’ αν τά ’μάτια βέν στηλώση ανοιχτά, δέν θά 'μπόρεση
νά μέ δέση.

Τήν ανάγκην μου τήν έχουν και φτωχοί χα'ι άφεντάδες.
Χαραμάδες

Χίλιαις χάβε ’μέρα ανοίγω χα! ποτέ μου δε βά φβάσω
ν' αποστάσω.

2
Οί βασιλείς αΐχμάλ.ωτοι, χα! δοΰλοί μου οί νικηταί. 
’Αδυνατίζω δυνατούς χα! ταπεινώ υπερήφανους.
Οί μόχθοι εναντίον μου κι’ αί μάχαι εινε περιτταί,
Καί προξενώ τά δάκρυα, τάς άλγηδόνας, τάς βασάνους 
εις πάντας όσους σύρουσιν αί τή; ισχύος μου άλύσσεις. 
Μέ αγαπάς πλειότερον ; ΓΙλειόιερον βά μαρτυρήσης.

Λ ΥΣΕ ΙΣ

'Γό μηδενικόν ( 0 ). 
2

’Αστραπή.
-—  —

\ Φρ. χρ. 348 .-
β Β 

• »
351.-
420.50

■ · 30!).-
. ·  y 

• ·
• >

264.— 
253 -  
200 —

Δρ. παλ.

Χ Ρ Η Μ  A T I S T H P I O N
21 Μαρτίου 1885

Δάνεια τής Κυδερνήσβως Τρεχονσα  Τιμή.

ο 120,000.000 των 5 ο
. 00.000,000 των I) .
. 20,000,000 των 0 .
. 25,000,000 των 9 .
. 25,000,000 τών 8 .
■ 10,000,000 τών 6 ·
* 4,000,000 τών 8 »
• 6,000,000 τών 6 ·
Κτηματικά! Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά /λαχείου φρ. 
Π ι σ τ ω τ ι κ ά  Κ α τ α σ τ ή μ α τ α  

ΕΤΑ1ΡΙΑΙ 
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 
'Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . * 
Σιίηρόδρ. ’Αθηνών και Πειραιώς,. · 
"Εταιρία Φωταερίου.................  Δρ.

Συναλλάγματα

ΛΟΝΔΙΝΟΓ—Τραπεζικόν Όψεως.. . .
» 3μην. . . . . .

Γ ΑΛΛΙ ΑΣ — ’ Εθνικής Τ  ραπέζης “Οψεως 
• Τ  ραπεζιχόν 3μηγ.

Ρίομίιμ ισμα τα

Ειχοσάφραγχον.. 
Λίρα οθωμανική.

253; -  
92.50·

371.-

4075.·
102.
97..
61.-

409.-

25.80
25.60

1.01
100.*/*·

20.25
23.20

ΕΝ T U  ΓΡΑΦΕΙΟ Τ Η Σ  ■ Ε Σ Τ ΙΑ Σ  · Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι 
Τ Α  ΕΞΗ Σ ΒΙΒΛΙΑ.

Τοΐν εν  τα ΐν  επ α ρ χ ία ιν  χα ! γ<3 ε^ωτεριχοι «.-το- 
■πελλοντα ι τα χνά ρομ ιχω ν  τη προσθήκη  20 λεπ τώ ν  
ιΐια ταγ-υίρ. τέ λ η  έχαβτον.

1). χ.
■E<ia * ’ Έ χ ε ι ......................  4.—
Φιλοθόον χα ! Ευγενίου ε π ι-

σ τ ο - ί π ι .......................................... 1 .—

χ. AN.vi.vor 
II .  Β Ρ Α Ϊ Λ Α

Γ ΔΡΟΕΙΜΙ ΜγροτιΧαι Έ π ισ τ ο λ α ί  2.—
ΕΙβνΛΛια.  ...........  2.50

• TpeTv ήμεραι i r  Τηνω . . . . . 1.—
• Σ τα λ α χ τ ΐτα ι    2.—
• Ί σ τ ο !  Α ρ ά χ ν η ν .................... 1.—

Α. Π. ΚΟΤΡΤΙΛΟΤ Ο! μ α θ η τα ΐ τοΰ  Ευσεβ ίου.. ■ 1.50
• Είν τή ν  θά λα σσα ν ...............   175
• Haidtxu Δ ιη γή μ α τα  . . . . . . .  2.—
• H a iitx o ! Δ ιά λογο ι................  1.50

Φ. TPUrOPOBIOr Άθηναίν. Μετάφρ. Σπ. Π. Λάμ
πρου . . . . . ' ..........................  2.—

Λ. ΜΗΛΙΑ ΡΑΚΗ “ΛνΔρον x a ! Κε'ως................ 5—
• 'Ακρίταν .................................  3.—
• Οί ΙΙεροα ι τοΰ Λ ίσχύ .Ιου . . . .  1.—
• Ό Δοιπορ ιχα  Θεσσαλίαν* Ή 

πειρον  xa ! M axeSoríav· · .  - 3—
» 'Αμοργόν................................  3.—

ΪΙερ Ι ’Αφομοιώσεων τω ν φ υ 
τώ ν ................ ......................  2.—
Κάρολον Δ ά ρ ΰ ιν ................... 50
Μ ΰ θ ο ι. . . . .............................. 1-50
Μ ελετη  εα ι τήν νόαν Έ λλ-η · 

ν ιχήν  . . · ■ · · ....................... 2,50

S. 3IUAIAPAKH

II. I. ΦΕΡΜΠΟΤ 
Γ. ΧΑ'ΓΖΙΔΑΚΗ

Τά έπόμενα άποστέλλονται ταχυδρομιχώς τή προσθήκη 
50 λεπτών 8Γ έκαστον.

/ Δρ"
X. Π . Λ Α Μ Π Ρ Ο V  Ισ το ρ ικ ά  Μ ελετη μ α τα ..... 5.—
Γ· ΒΙ/.Πίνον Ά ζθ ίά εν  Ανραι............ 5.—
Α. ΜΗΛΙΛΡΑΚΠ ΚνχλαΑιχά...................... .. 5.—
V. ΜΟΕΧΟΒΛΚΙΙ Το εν Έ λ λ ά ό ι Δημόσιον Δ ί

κα ιον ό.τι Τουρκοκρατίαν 2,50

Έν Άθήναις. έ/ τοΰ τυπυγραφείαυ Άνδρέου Κορομηλά 1885 —Β'. 1022.


