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*0 έν Παρισίοι; όμογενής λόγιος χ. Ψυχάρης Βιωρίσθη 
καθηγητής έν τή Σχολή των άνωτέρων σπουδών (Hautes 
Études) εις τήν έδραν τής νεοελληνιχής γλώσσης χχ'ι φιλολο
γίας. Ή  έδρα αϋτη πρώτον ήδη δημιουργεϊται έν τώ ανω
τέρω τούτω έχπαιδευτηρίω, χαΐ πρώτον ήδη έπισήμως εί- 
σάγετχι έν τή Εσπερία ή ειδική μελέτη τής νεωτέρας ελ
ληνικής έν τή σειρά τών χλασιχών σπουδών.

—Τή 1 ’Απριλίου (ν) ό καγκελάριος τής γερμανιχή; αυ
τοκρατορίας έώρτασε τήν εβδομηκοστήν επέτειον τών γενε
θλίων του και τήν πεντηχονταετηρίδα τής εισόδου του εις 
τήν δημοσίαν υπηρεσίαν. Ό ς είχός, ή ημέρα αυτη έωρτά- 
σβη λαμπρώς απανταχού τής Γερμανίας, αί δε περιγραφαί 
τών πανηγΰρεων τούτων έπλήρουν επ', ήμερα; πολλάς τας 
στήλας τών γερμανικών εφημερίδων. Άλλ’ ύπέρ πάσας τας 
πόλεις τοϋ γερμανικού κράτους λαμπρότερου Ιπανηγύρισε 
τήν επίσημον ήμέραν ή πρωτεύουσα αυτού. Τήν παραμονήν 
τής έορτής λαμπαδηφορία έξόχω; μεγαλοπρεπής παρήλασε 
κάτωθεν τού μεγάρου τού πρίγκιπος Βίσμαρχ, όλίγας δε ώρας 
πριν έγένετο ή παρέλασις τών διαφόρων συλλόγων τών αγω
νιστών. Τά δώρα χα! αί παντοΓκι ένδείξει; τιμής χαι λατρείας 
πρός τόν πραγματοποιήσαντα τήν ένωσιν τή; Γερμανίας αν- 
δρα ύπήρξαν απειράριθμοι. Περιγραφήν τούτων μετά μικρά; 
σκιαγραφίας τού πανίσχυρου άρχιγραμματέως θέλει δημο
σιεύσει προσεχώς ή «Εστία», γραφεϊσαν ύπό συνεργάτου 
αυτής διατρίβοντος έν Βερολίνω.

— Δέν κατέπαυσεν ετι ό θόρυβος, τόν όποιον ήγειρεν έν 
τώ χόαμω τών γραμμάτων ή περιλάλητος θεοδώρα τού Σαρ- 
δού. Ό  άγγλος καθηγητής χαι βουλευτής James liryce, ε“- 
-ιρ τις και άλλος έγχύψας εις τήν μελέτην τής εποχής τού 
Ιουστινιανού, έξή.εγκε τήν χρίσιν του έν τή Contemporary 
Review περί τού έργου τού Σαρδού. Ό  άγγλος σοφό; έξαί- 
ρων τήν τέχνην τού δράματος καί τήν επιτυχίαν τού συγ- 
Τραφέως έν τή άναπαραστάσει τών ηθών καί έθίμων τού Βυ
ζαντίου κατά τόν δ»» αιώνα, ώς καί τήν παραγομένην ώρκίαν 
έντυπωσιν έκ τής έν τώ δράματι άντιθέσεως τών χαρακτήρων 
τε,ς Θεοδώρας καί τού Ίουσεινιανού, διατείνεται έν τούτοι; 
ότι άμφότεροι ούτοι οϊ χαρακτήρες, ώς έξετέθησαν δέν είνε 
ίστορικώς αληθείς. 'Επίσης τό πρόσωπον τού "Ελληνος Ά ν- 
??έα θεωρεΓ 6 έπικρίνων εντελω; άπίθκνον τω και ρω έκείνω, 
χαθώ; χα! τήν άποτροπίασιν τήν επί ταΓς βιαταχθείσαις ύπό 
του αυτοκράτορο: θανατικαΓς ποιναΓς έκδηλωθεΓσαν 6πό τού 
καρεπιδημοΰντος έν τή Βυζαντινή αυλή Γαλάτου πολεμιστού, 
αφού έν τή αυλή τής πατρίδος του κατά τήν έποχήν έκεί- 
νην πρώτιστη τών ηδονών έθεωρεΤτο τό αφειδώς χυνόμενον 
«ίμα.

— Κατά τόν προσεχή ’Οκτώβριον θέλει συνελθεί έν Biar
ritz διεθνές συνέδριον ύγιεινή; χαι κλιματολογίας ύπό τήν 
επίτιμον προεδρείαν τού ύπουργού τού Εμπορίου τής Γαλ
λίας. Πρός διοργάνωσιν τούτου έξελέγη έπιτροπή έδρεύουσα 
εν Παρισίοις.

— Έν τώ εν Βενετία Συλλόγω MAJraior ό γνωστό; έκ

διαφόρων φιλολογικών αύτού έργων ομογενής καθηγητής χ. 
Τριανταφύλλης άνέγνω έπί τή ευκαιρία τής επετείου τής 
απελευθερωσεως τής Ελλάδος ένδιαφέρουσαν μονογραφίαν 
περί τού Μεσολογγίου.

— Ταραχαί συνεχεΓ; έν τισι τών Πανεπιστημίων τής ’ Ιτα
λίας προυκάλεσαν τήν διακοπήν τών μαθημάτων, Οίτω βχι 
μόνον διεκόπησαν τά μαθήματα έν τω πανεπιστημίφ τού 
Τουρίνου άλλα καί έτέθη στρατιωτική φρουρά έν αύτώ. "Ο
μοια συνέβησαν καί έν τώ πανεπιστημίιρ τής Νεαπόλεως. 
Αιτία δέ τών ταραχών εινε ή άπαγόρευσις τής Κυβερνήσεως 
τού νά τεθή επιγραφή έπί μαρμάρου έντός τής αιθούσης τού 
πανεπιστημίου τής Παδούης, δε’ ή; εξυμνείται συμπλοκή τις 
μεταξύ φοιτητών καί αυστριακής φρουράς κατά τό 1848. ’Ε
πειδή δε ή επιγραφή περιείχε φράσεις προσβλητικά; κατά 
τή; αυστριακής φρουράς, ή ’ Ιταλική κυβέρνησις άπηγόρευσε 
τήν άνίδρυσιν αυτής. "Ενεκα τής αυτής αφορμής έφυλακίσθη 
καί ό καθηγητής Bruilctti.

— Έν τώ γερμανικώ περιοδιχώ »Das Magazin für die 
Litteratur des In—und Auslandes» δημοσιεύει ό χ. Αυγ. 
Βόλτζ βιβλιοκρισίαν περί τής πέρυσιν βημοσιευθείοη; γερ- 
μανιστί ύπό τών χκ. A. Ρ. Ραγκαβή καί Δανιήλ Σάνδερς 
• ’Ιστορίας τής Νεοελληνιχής Φιλολογίας».

"Εχομεν πρό οφθαλμών τά έν Βοστώνη τή; Αμερικής 
ύπό τού ’Αμερικανικού ’ Αρχαιολογικού Καθιδρυματος πρό 
μικρού (1885) μετά πάσης τής τυπογραφικής τελειότητος 
έκδοθέντα Δημοσιεύματα τής έν Άθήναις ’Αμερικανικής τών 
κλασικών σπουδών Σχολής (Papers of the American School 
of Classical Studies at Athens. Volume I, 1882-83). 
Τής έκδόσεως έπεστάτησαν οί κ.κ. Γ. Γούδουΐν, ό γνωστός 
διακεκριμένο; έλληνιστή; καί φιλέλλην. ιδρυτής δέ καί πρώ
το; διευθυντής τής ρηθείσης Σχολής καί Θ. Λούδλοου. Είναι 
δέ τά Δημοσιεύματα ταύτα, άξιολογώτατα καθ’ δλου καί τά 
μάλιστα ένδιαφέροντα τους αρχαιολογούντας, έξ* 1) Έπι- 
γραφαί έξ “Ασσου ύπό J. R. S. Sterrett 2) Έπιγραφαί έκ 
Τράλλεων ύπό τού αυτού- 3) Περί τού Διονυσιακού θεάτρου 
ύπό James R. Wheeler 4) Περί τού Άθήνησιν Όλυμπιείου 
ύπό Louis Bcvier 5) Περί τού Άθήνησιν Έρεχθείου ύπό 
Harold ι\. Fowler 6) Περί τής έν ΣαλαμΓνι ναυμαχίας 
ύπό τού μνημονευθέντος κ. W. W. Goodwin. Μετά πάσης 
χαρά; άγγέλλομεν τήν έκβοσιν τού πρώτου τούτου τόμου 
τών έργων τής πχρ’ ήμΓν αρχαιολογικής τών ’ Αμερικανών 
Σχολής, εύχόμεθα δέ νά βλέπωμεν εξακολουθούσαν τακτικώς 
καί εί; τό εξής τήν δημοσίευσιν τών σπουδαιότατων διατρι- 
όών, περί S; ασχολούνται οΙ λόγιοι έταΓροι τής Σχολής ταύ- 
της επ’ άγαθώ τής επιστήμης τή; άρχαιότητος.

Σ.

Τη άξιοτίμω Διευθυνσει τή; Ε σ τ ία ς .
Ευγνωμονών τώ κ. Δ. Βικέλα διά τάς περί εμού χα! τών 

μικρών μου βιβλίων έπιεικεΓς κρίσεις του, άναγκαΓον νομί
ζω ν’ άπολογηθώ πρό; τινας αυτών.

Καί πρώτον ώ; πρός τούς «Γονείς τού Ρήγα», ών ό σχοπο, 
παιδαγωγικός, φρονώ ότι μοί επετρέπετο νά μυθιστορήσω 
έχοντι διδάσκαλον μέγαν τόν Ξενοφώντα γράψαντα επί τώ 
αύτώ σκοπώ τήν Κόρου πα ιδείαν .

Διά δέ τόν "Ελληνα Ροβινσώσα προηγούμενο;- ειχον τόν τε 
Έ .Ιβ ε το ν  PoGiraSira καί τόν τού GrShncr.

Καί, τέλος, διά τή ’ΠξίεροΛόγιον του δνμυδιδασχα- 
.Ιον έπεφυλαξάμην τήν συν Οεώ συνέχειαν αυτού, προσθείς 
έν τέλει τάδε; »’ Ενταύθα λήγει τό ’Ημερολόγιον τού πρώ
του  διδασκαλικού έτους τού ήμετέρου δημοδιδασκάλου. ·

Β· Σ κ ο γ δ ε λ η ς

“Ιδιον τεύχος έξεδόθη περιλαμβάνον »Τα ύπό τού έπικου- 
ρου τών έν πολέμω τραυματιών Συλλόγου πεπραγμένα» από 
1ης ’ Ιανουάριου μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1884. Τα κυριω- 
τατα σημεΓα, περί α έστράφη κατά τό λήξιν έτος ή μέριμνα 
τού Συμβουλίου τού Συλλόγου, ύπήρξεν ή έν Γενεύη συνελ- 
θούσα διεθνής Σύνοδος τών Συλλόγων τού Έρυβρου Σταυρου
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κα! ή επί πολλούς μήνας μεγάλα; ευρωπαϊκά; χώρας μαστί- 
σασα επιδημία τής χολΐρας χα! ό κίνδυνος τής έπισκέιίεως 
ταυτης_χα· εις τήν ήμετέραν χώραν. Τα έσοδα τοϋ Συλλό
γων ανηλβον μετα του ύπάρχοντος άποθεματικοΰ κεφαλαίου 
εις δρ  ̂ί  01,796.60, και τά έξοδα εις δρ. 11,110.85.

— Έξεδόθη τό έβδομον φυλλάδιο·, τής χατχ μήνα έχδιδο· 
μένης .̂ ’Εφημερίδο; τής έλληνιχής χαι γαλλικής νομολογίας» 
ύπό τοϋ δικηγόρου χ. Σ. Κ. Μπαλάνου.

— '.°  X ,’ Αλέξανδρος Μ. Καράλης μεταφράσας Ιδημοσί- 
ευσε το περι Πομπηίας χαΐ των ΠομπηΤανών σύγγραμμα 
τού Maie Monnier.

— Έξεδόθη έ·  ̂ Λευχάδι »Συλλογή αρχαίων ελληνικών 
παροιμιών» μετ’  έπεξηγήσεως αυτών Οπό τοϋ κ. Τηλ. Σου- 
λαΐδοπούλου.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Τοΰ μαεπαριωτάτου θεοδώρητου άπιβκόπου Κ ό 

ρου έπιστολαέ δυοΐν δεοόσαεν πεντήχοντ« έχ πατμια ■ 
χοΰ χειρογράφου τεύχους νυν πρώτον τύποις έκδιδόμεναι όπό 
Ίωάννου Σαχελλίωνος. Άθήνησιν Αωσε. δον, οελ ή— 45.

Γοΰ επισκόπου τής έν Συρία Κόρου ή Κυρρου θεοδωρήτου, 
ένός των πολυγραφωτατων συγγραφέων τής πέμπτης ίχα- 
τονταετηρίίος, ήσαν γνωστά! μέχρι τοΰδε έπιστολα! έχατόν 
¿γδοηχοντα χαΐ μία. Κ α !  όμως χατά τόν δέχατον τέταρτον 
άχόμη αιώνα ό έχχλ.ησιαστιχός Ιστοριογράφος Νικηφόρο; 
Κάλλιστο; ό Ξανθόπουλος έγνώριζί σωζομένας ύπέρ τάς 
πενταχοσίας. Των άπολομένων τούτων άνεΰρεν ό χ. Σχχιλ- 
λίων, ό άχάματο; επιμελητής τών χειρογράφων τής έθνικής 
βιβλιοθήκης, τεσσαράκοντα χα! όχτώ. Σώζονται δ; αΰται έν 
χιιρογράφφ επ', βομβυχίνου χάρτου γεγραμμένω κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τής ένδεχάτης έχατονταετηρίδος χα! άποχει- 
μένω έν τή βιβλιοθήκη τής έν Πάτμφ εύαγοΰς μονής τοΰ 
Εύαγγελιστοΰ Ίωάννου,ής επί πολλά έτη υπήρξε βιβλιοθηχά- 
ριος ό χ. Σαχελλίων. Ταύτας δ' έχδίδωσιν έν τώ άναγγελλο- 
μένφ τεύχει, προσθείς χα! τήν πρός τά έιδεδο'μένα κείμενα 
άντιβολ.ην τεσσάρων άλλων, σωζομένων έν τώ αύτώ χώδιχι. 
Τών νυν τό πρώτον έχδιδομένων ο! μέν άπευΟύ.ονιαι πρός 
ανδοας γ.ωστούς ήδη έξ άλλων επιστολών τοΰ θεοδωρήτου. 
Άλλαι δέ τών έπιστολών, αί πλεΤσται. έγράφησαν πρός άν- 
δρος ο'ύ; εντεύθεν γνωρίζομεν τό πρώτον ή γνωστούς μέν 
άλλοθεν, μή περιλαμβανομένου; δ' έν το'ς πρός οϋς έστά- 
λησαν έπιστολα! τοΰ θεοδωρήτου έχ τών πρότερον δεδημο- 
σιευμένων. Τών τελευταίων τούτων είνε χα! ό σοφιστής 
Ίσοχάσιος, όατις είνε πιθανώτατα αυτός ό χοιαίστωρ μεγά- 
^Τ|< Αντ'-°Χ5ί*ς· Ίίρ! ού ποιεΤται λόγον ό χρονογράφος Θεο
φάνη; ώ; χατηγορηθέντο ώς έθνιχοΰ χα! προσαχθέντος 
μέν εις δίκην, άπαλλαγέντος δέ τή εύνοια τοΰ αύτοχοάτο- 
ρος Δέοντος χα! τοΰ λαοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως. AÎ τε 
πρός τούτον έπιστολα! τοΰ θεοδωρήτου χα! αί λοιπά! δει- 
χνύιυσι τόν θερμόν τοΰέπισχόπου έρωτα πρός τε τήν έχχλη- 
σιαστιχήν χα! τήν θύραθεν παιδείαν χα! τόν ζήλον πρός 
προστασίαν τών συμφερόντων τής εκκλησίας χα! τοΰ ίδίου 
ποιμνίου. — 'Π Ιχδοσις έγένετο μετά πολλής τής προσοχή; 
υπό το·- χ. Σαχελλίωνος. συμπλήρωσα .τος έπιτυχώς χα! 
τό χενό όσα προήλθον έχ τή; όπδ τών τιλφών ένιαχοΰ δια- 
βρώσεω; τοΰ χειρογράφου.

Mm yrnp et. 1 ’  A s ie  M ineu re au point de vue 
économique et commercial par Démétrius Georgiadés 
(de Smyrne), avec préface de M. Arthur Mangin. Ou
vrage accompagné d’ une carte de I' Asie Mineure et 
d’un plan de la ville de Smyrne. Paris. Imprimerie et 
librairie centrales de chemins de Ter. Imprimerie Chnii. 
Rue Bergère 20. 1885. 8ov, Σελ. 1 — XX. 1 — 2G8. Prix 
7 francs.

[ Του άξιολόγου τούτου συγγράμματος περ! Σμύρνης χα! 
Μιχρας ΆσΙσς θελομεν δημοσιεύσει προσε/ώς εν τώ χειμένω 
τής 'Ε σ τ ία ς  άνάλυσιν. ]

—Ό χ. Λρκγσυμήρ Δημητρέσχος. καθηγητής τής έν Ίασίω 
ιερατικής σχολής ΣοΧοΧας χα! έκδοτης τής ■ θεολογιχής 
Επιθεωσήσεως », χα! ό χ. Κ. Ϊερβιτσιάνος, άμφότεροι Ρου

μάνοι προλϋτα·. τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου, μετέφρασαν 
είς τήν όουμανιχήν τό σύγγραμμα τοΰ χ. Σχαλτσούνη «θρη
σκεία χα! Επιστήμη.»

— ‘Ο καθηγητής χ. Ίάχωβο; X. Δραγάτσης έξέδοτο φυλ
λάδιο·, φέρον τόν τίτλον » Γεώργιος Π. Κρέμο: ό Ιστορικός 
έν τή 'τής όωμαϊχής Ιστορίχ; χρίσει. » Έν αύτώ άνασχευά-

ζονται διά μακρών α! έπ! τής ρωμαϊκής αύτοΰ ιστορίας 
χρίσεις τής οίχείας έπ! τών διδακτικών βιβλίων έπιτοοπής, 
είς ήν αϋτη ύπεβλήθη.

— Έξετυπώθη χα! τό 6' τεΰχος τής ϋ.τό τοΰ λοχαγοΰ χ.
I. Καρκχάλου χατχ διαταγήν τοΰ ύπουργείου τών στρατιω
τικών έχδιδου ένης Συ.ΙΛογΐ)ς τών άναγομένων είς τόν 
υπηρεσίαν τοΰ_χατά γήν ατρατοΰ νόμων, βασ. διαταγμάτων ' 
χα! υπουργικών αποφάσεων, περιέχον α') τά περί χαταστά- 
σεως τών άξιωματιχών 6') τά περ! προβιβασμών' γ’)  τά περ! 
όργανισμοΰ τοΰ ενεργού στρατοΰ χα! δ’ ) τά έχπαιδευτιχά, 
εν οίς^τά περί τών έν τή άλλοδαπή έχπαιδευομένων αξιω
ματικών, ο! όργονιομο! τών στρατιωτικών σχολείων, ο! 
κανονισμοί τής εσωτερικής υπηρεσίας αύτώ, χλπ.

Αντίτυπα τής είρημένης Συλλογής εύρίσχονται έν τώ 
γραφείφ τής «Εστίας» χα! τιμώνται χό μέν α' τεΰ/βς (Στρα
τολογώ ) έχ σελ. 346 άντ! δρ. 3, τό δέ 6' τεύχος έχ σελ. 
488 άντ! δρ. 4, άμφότερα δέ τά τεύχη όμοΰ άντ! δρ. 5.
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. έ,ορτ13 Τ^ς Μαρτίου έτελέσθη εφέτος εν τή πρωτευ- 
ουση, αν ουχι μετ’ ίσης ώ; πέρυσι·, καθολικής επισημότη
τας, αλλ’ άρχούντω;> θερμώς χαι έπιβαλλόντως. Κατά τήν 
επίσημον ημέραν ου μόνον αί χυριώτεραι όδο'ι, άλλα χαι 
πλεΓσται αλ λαι αποχέντοων συνοικιών παρουσίαζαν έαρτάσι- 
μον άψιν διά τών επ'ι τών εξωστών χαι τών παραθύρων ση
μαιών χαι διακοσμήσεων.

Κατά τήν όρισθεΐσαν ώραν έγένετο ή νενομισμένη τελετή 
και δοξολογία έν τώ ναώ τής Μητροπόλεως, τήν δ’ εσπέραν 
παρε-εθη έν τοΓς Άνακτόροις δεΓπνον είς τούς έπιζώντας α
γωνιστής. Τήν αύτήν εσπέραν συνήνωσεν έν τή αιθούση τοΰ 
ξενοδοχείου Αττική;, έπί τή εύχαιρία τής εθνικής εορτής, 
χοινον συμπόσιον πολλούς τών παρ' ημΓν δημοσιογράφου·,των 
χαι περ! τήν^νεωτέραν ελληνικήν φιλολογίαν άσχ,ολουμένων 
λογίων. ’ Εν τή αιθούση καταλλήλως διά σημαιών έσχευασμένη, 
διεχρίνετο δαφνοστεφής προτομή τοϋ Φερραίου. Πολλάί 
προπόσεις έγένοντο, μειαξύ τών όποιων ή τοΰ προεδρεύοντας 
τοΰ συμποσίου χ. Κ. Παπαρρηγοπούλου είς τήν άίδιον μνή
μην τών· προμάχων τοΰ Άγώνος. ή τοΰ χ. I. Σχυλίσση ύπέρ 
τής βασιλική; οικογένειας, ή τοΰ χ. II. Καλλιγδ ύπέρ τών 
ξένων φιλολόγων τών συντελεσάντων πρός έξάπλωσιν τή; έλ- 
ληνιχής δόξης, χα'ι ή τοΰ χ. Α. Βλάχου ύπέρ τοΰ μέλλοντος 
χαι τής προόδου τή; νέας έλληνιχής φιλολογίας.

'Ωσαύτως τή αύτή ημέρα έπωλεΓτο είς τάς όδούς έκτακτον 
φυλλον τοΰ Xpnrov Ά θ η ν& τ  είς άνάμνησιν τής 25 Μαρ
τίου. ’Εν αυτώ, εχτός διαφόρων εμμέτρων χαΐ μή γνωμών 
σχετικών πρός τήν ημέραν, περιελήφθησαν, αίτηθεΓσαι ύπό 
τή; διευθυνσεως ̂  τοϋ έν λόγω φύλλου, αί γνώμαι έπιφανών 
ανδρών της Εύρώπη; διαχρινομένων διά τά φιλελληνιχά αυ
τών αισθήματα, ώς αί τοΰ Γλάδστωνος, τοΰ Jules Simon, 
τοΰ Henri Houssay, τοΰ Μεζιέρ, τοΰ Κλαρετή, τοΰ Leve- 
que, τοΰ Leroy Beaulieu, τοϋ Maxime du Camp, τοΰ B. 
St. Hillaire, χα! άλλων.

Άλλα τό επισημότερων χαι μάλλον έπιβάλλον μέρος τής 
πανηγυρεως ίιπήρξε τό από τής έννάτης τής εσπέρας άρξάμε- 
νον χα'ι μέχρι τής ένδεχάτης παραταθέν συλλαλητήριον, τό 
οργανωθέν ύπό τοΰ ένταΰθα Μακεδονικού Συλλόγου. Ή  τε
λευταία δ’ αΰτη άψις τής έορτής, σκοποΰσα να έξεγείρη τό 
φρόνημα χαι ευγλώττως διαμαρτυρηθή κατά τών τεχνασμάτων 
τών Βουλγάρων καί ύπέρ τής προφανώς χινδυνευούσης Μα
κεδονίας ήμών, προσελάμβανεν οίτω θετικόν χαρακτήρα χα'ι 
άμετρον τό διαφέρο, έξήγειρε. Δι’ ί  ου μόνον ή μεγάλη νεό
τευκτος αίθουσα τή; Νομικής Σχολής έν ή άνηγγέλθη ότι θα 
ώμίλουν οί ρήτορες τοΰ συλλαλητηρίου, άλλα χα'ι αί πέριξ 
όδο'ι έπληρώθησαν πλήθους συνωστιζομένου χα'ι άνυπομονοΰν- 
τος. Έδέησε δε Γνα πρός θεραπείαν τών τε έσω συμπνιγο- 
μένων, ώς χαι τών έξω άναμενόντων άγορεύσοισι ταύτοχρόνως 
έν μέν τή αιθούση ό X. Άφεντούλης, άπό δέ τοΰ έξώστου 
τοΰ μετά τής αιθούση; συνεχομένου καταστήματος τής Ά -  
στυχλινική; διά καλλιεπούς λόγου ό διευθυντής τοΰ διδα
σκαλείου κ. Χαρίσιο; Παπαμάρχου. Μετ’ αύτόν ό χ. Δ. Κόκ
κος άπήγγειλε διά σθεναρά; φωνής ενθουσιώδες ποίημα, δια
κοπτόμενου ύπό τών επευφημιών τών περιεστώτων. Κατόπι» 
τό πλήθος »παν, ηγούμενης τή; μουσικής καί σημαιών, πολ
λών δέ λαμπαδηφορουντων, έξεχύθη είς σεμνήν και έπιβάλλου- 
σαν υπερ τής απειλούμενης Μακεδονίας διαδήλωσιν διά τών
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όδών Σταδίου_, Αιόλου, Έρμοΰ, πλατείας Συντάγματος, κα- 
ταλήξασαν αυθις πρό τοΰ Πανεπισςημίου, ένθα διελύθη. Κατά 
τήν πορείαν τής διαδηλώσεως ήχούοντο ψαλλόμενα πατριω
τικά άσματα καί άναφωνήσεις χα'ι ζητωχραυγαί, ιοραΤον δ’ 
ήτο τό θέαμα τών φωτοστολίστων οίχιών χα'ι καταστημά
των ύφ’ & διέβαινε αύτη, τών σημαιών, έφ’ ιίν άντεναχλατο 
τό φώς τών πορφυρών βενετικών φανών, τοΰ χυμαινομένου 
μαύρου πελάγους τών κεφαλών, τών είς βάθος άναπτυσσομέ- 
νων μακρών φωτεινών ταινιών.

’Εν ΠειραιεΓ ωσαύτως πανηγυριχώς έωρτάσθη ή 25η Μαρ
τίου. Τόν πανηγυρικόν τής ημέρας έξεφώνησεν ό χ. ΙΙαγχώ- 
στας έν τή πλατεία τοΰ Θεμιστοκλέους, χοσμηθείση διά ση
μαιών χα'ι αψίδων. Τό έσπέρας έλαμπε περίφωτος χα'ι χατα- 
στόλιστος ό λιμήν, ώμίλησε δ’ αΰθις ό χ. Δ. Γεννάδιος. 

 — ---------

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
21* Μββϊίοι», Παραβττκπξ.

Μετά τάς έορτός τοΰ Πάσχα λήγουσιν α! άλλήλας ταχΰ- 
τερον ίσως τοΰ δέοντος διαδεχόμενοι θρησκευτικά! έορτα! 
τοΰ χειμώνος, αί άπό τών συγκινήσεων τών Χριστουγέν
νων μετάγουσαι ημάς είς τάς άπολαύσεις τών αποκριών, 
καί άπό τούτων εις τάς άγαλλιάσεις τής ’Λναστάσεως. 
Άλλ’ άπό τοΰδε άρ/εται ή προσδοκία τής μεγάλης έορτής 
τοΰ θέρους, τής άνά παν έτος τελούμενη; έν Άθήνκις ύπό 
τά έναστρα θέλγητρα τοΰ ούρανοΰ χα! άνά τά διά παντοιων 
έλχυστιχών προγραμμάτων προσελχύοντα τά πλήθη φαλη- 
ριχό χα! παριλίσσια θέατρα, ατινα μετ’ οϋ πολύ αρχονται 
προαγγελλόμενα.

Δύο λέξεις ανάγκη νά εϊπωμί» καί περί τών έφετεινών 
πυροβολισμών τοΰ Πάσχα, τοΰ δσψ βαρβαριχοϋ τόσιρ χα! 
πανελληνίου τούτου έθίμου, όπερ πανταχοΰ τής ήμετέρας 
χώρας Ορησχευτιχώς τηρείται, χα! ούδεμία δύνιμις ισχύει 
νά τό χαταστείλη, χα! στάσιν πολλάχις προύχάλεσεν έ» 
επαρχίαις. μόλις α! έπιτόπιαι άρχα! έπεδείχνυον άπαγοριυ- 
τιχάς διαθέσεις Ευχάριστου σημείο·, ήδύνατο εφέτος νά 
θεωρηθή ή έλάττωσις αύτών έν σ/.έσει πρός τούς των παρελ
θόντων έτών, άν χατέπαυον ή ήλαττιΰντο χα! τά έξ αυτών 
δυστυχήματα, ατινα όμως δυστυχώς δέν ελειψαν έχ τών 
ημερών αύτών.

• ·

Δύο όνομαστα! πανηγύρει; ένεκα τής συμπτώσεως τών 
έορτών ΐτυχε νά τελεσθώσι σχεδόν ταύτοχρονως ; ή ειδυλ
λιακή καί χαοιτωμέ·,η πανήγυρις τών Μεγάρων, χα! ή χρι
στιανική καί έπιβάλλουσα τής Τήνου, ή έθνιχόν χαρακτήρα 
φέρουσα. Βϊς ταύτην έφέτο; χαΐ ή χυβέρνησις έπροθυμήθη 
νά παράσ/η ώς πλείονα λαμπρότητα διά τή; αποστολής 
όύο πολεμικών άτμοπλοίων, χα! ο! προσχυνητα! ζωήν χα! 
πλούτη, πάμπολλοι συρρεύσαντες. Έγένετο δ- έν αύτή τό 
πρώτον ήδη χα! άρχή απαγγελίας πατριωτικών λόγων. 
Όπόσην σημασίαν ένέχει τό τοιοΰτον έν πανηγύρει ένθα 
συρρέουσιν εκ πάντων τών μερών τής ’Ανατολής ομοεθνείς, 
χα! μάλιστα έξ έχιίνων έφ’ ών ή έλευθέρα Ελλάς, μαχρό- 
βεν όνειροπολουμένη, έξασχ-Τ άμέριστον γοητείαν, εΓνε 
περιττόν νά εϊπωμεν ΆρχεΤ χα! ρήτορες χα! λόγοι νά εινε 
άξιοι τής έπι βολής τοΰ έργου.

Μετ' έξαιρέτου έπισηαότητος έτελέσθη η κηδεία τοΰ αί- 
• φνιδίώς έχ χεραυνοβολου αποπληξίας τελευτήσαντος Εό- 

βυμίου Κεχοιγι». Ό αείμνηστος άνήρ χατέ/.ων διαπρεπή 
θέσιν παρ’ ήμϊν ώς οικονομολόγος, πλειστάχις δ' άντιπροσω- 
πεύσας έν τή Βουλή τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ επαρχίαν Παρ- 
νασσίδα, διεχοίθη ιδία ώς είς τών πρώτων παραγόντων τής 
εύδοχιμήσεω; χα! προκοπής τής ’ Εθνικής Τ̂ ραπέζης. τής 
όποιας ό βίος συνδέεται στενώτατα πρός τόν ίδιον έαυτου.

Τήν παρελθοΰσαν Τρίτην επερχτώθη ή έπιθεώρησις τοΰ άπό 
Μεγάρων μέχρι Κορίνθου τμήματος τοΰ σιδηροδρόμου. Υπο
λείπεται ήδη νά παραδοθή είς χρήσιν τοΰ χοινοΰ. Τό δια- 
νυόμενον διάστημα άπ’ 'Αθηνών μέχρι Κορίνθου υπολογίζε
ται διά τοΰ σιδηροδρόμου τρίωρου. Είνε δ'_ή ταχύ της αύτοΰ 
έπί τών ομαλών μερών κατχ μέσον όρον 45 χιλιόμετρα, έπ! 
δέ τών συνεχομένων μετά καμπύλης περ! τά 30. Αλλά καί

έν άλλη γρσμμή τοΰ πελοποννησιαχοΰ σιδηροδρόμου αί έργα· 
σίαι βαίνουσι ταχέως χα! αισίως· έν τή γραμμή τής άπό 
Ναυπλίου ε!ς Άργος διαχλαδώσεως, τής όποιας έπερατώθη 
έξ ολοκλήρου ή ίσοπέδωσις, χα! ήδη έχομίσθηιαν είς Ναύ
πλιο» αί σιδηραΐ ράβδοι χα! αί μηχαναί τής μεταγωγής 
τού ύλιχοΰ. Κα! μετά τήν άποπεράτωσιν όμως τής γραμ
μής, θέλει βραδύνει ή είς δημοσίαν χρήσιν παράδοσις αύτή;.

•
Ή  φιλανθρωπία πρόκειται νά επιτελ,έση τό καθήκον αυ

τής ύπέρ τών άτυχών ήμών αδελφών Καρπαθίων, οϊτινες 
κατεστράφησαν ύπό τής έν τή νήσιρ αύτών ένοχηψάσης 
πρό τινο; δεινής λαίλαπος. Πρός τούτο συνίστη επιτροπή, 
όπως συλλέξη εράνους, συγχειμένη έχ του Μητροπολίτου 
’Αθηνών, τών XX. Κωστή, πρυτάνεως, Μ. Ρενιέρη, 1. Δούμα, 
χα! Κατσίμπαλη. Άφ’ ετέρου, ένεχα τών έν Καλάμαι; τρο
μαχτικών δονήοεων, α’ίτινες έπανελήφθησαν έλαφρότεραι 
όμως. άπέπλευσε έχεϊσε ή Μ π ο π μ τ ζ ο υ . Ι ί Υ α ,  χομίζο.σα τά 
άναγχαΐα βοηθήματα είς τούς χαθόντας χα! στερούμενους. 
Πρός τούτοι; δ.ετεθη ύπό τής χυβερνήσεως πίστωσ.ς έχ30,000 
δρ. όπως άναλόγως διανεμηθή είς τού; έχοντας χρείαν συν- 
δροαής. Καί έπειδή περί φιλανθρωπίας ό λόγος, ένταΰθα 
προσήχει νά μνημονευθή ή δωρεά τοΰ παρεπιδημοΰντος έν
ταΰθα φιλογενοϋς χ. Ν. Χρυσοβελώ·^η ιί; τό θεραπευτήριο·, 
τοΰ Ε ναγγεΛ ισμο ΐ) έχ δεχαχισχιλίων δραχμών.

Διά σιδηράς γεφύρας πρόκειται νά ζευχθή χα! ό Κηφισ- 
σός. Ή Κυβέρνησις έξέθηχεν είς δημοπρασίαν τήν κατα
σκευήν ταύτης. άνεγερθησομένη; είς θέσιν Σκοντοΰπι έπ! 
τής έπαρχιαχής όδοΰ άπ’ ’Αθηνών είς Μενίδιον. Τό έργον 
προϋπολογίζεται είς δραχμάς 22,500. Ωσαύτως είς μειοδο
τικήν δημοπρασίαν βχτεθήσεται ή κατασκευή τοΰ λιμε- 
νο; τής Τήνου χατά τό ύπό τής διευθυνσεως τών γάλλω» 
μηχανικών Χαταρτισθέν σχεδιογράφημα. Ή πρός τούτο δα
πάνη θέλει άνέλθει είς 700,000 δραχμ. 'Γπό τοΰ ύπουργείου 
τών έσωτερικών ένεχρίθησαν χατ- αύτάς παραχωρήσεις είς 
μειοδοτήσαντας έργολάβου; διαφόρων τμημάτων έθνικών 
όδών, έν αΐς χαΐ τών δύο έπί τών Ευρώτα ζευχθησομένων 
σιδηρών γεφυρών. Ταΰτα πρδς συμπλτρωσιν τών καταλόγων 
τών δημοσίων έργων, τών κατά τήν παρελθοΰσαν έβ ’ ομάδα 
άγγελθέντων, ατινα μετ’  ένδιαφέροντος παρακολουθοΰμεν.

Όφείλομεν νά μή παρέλθωμεν άμνημόνευτον τήν χατά 
τήν εσπέραν τής παρελθούσης Τρίτης έν τώ χειμερινώ θεά- 
τρφ διδασκαλίαν τής Σχύ.ΙΛας τοΰ ύμετέρου Σπυρίδω
νος Βαηλειάδου ύπό τοΰ θιάσου τοΰ κ. Αεχατσά. Ό χ. 
Αεχατσάς. έξόχως εύδοχιμών έν τή διερμηνεία των ίρώων 
τοΰ Σαίξσπηρ, χα'ι ιδίως τού Άμλετ, ώς χα! έν τή διατυ
πώσει Τοϋ χαραχτήρος τοΰ 'Ρισελιέ έν τψ όμωνύμω δράματι 
τοΰ Βοΰλβερ, τό πρώτον προχθές έν τώ προσώπφ τοΰ γέρον- 
το; πατρός τής Σκύλλας, ύπεδύσατο χαρακτήρα δημιουρ- 
γηθέντα ύπό Έλληνος ποιητοΰ έχ τών νεωτέρων. Καί χατά 
τήν γνώμην τών είβότων μετά πολλής έπιτυχίας άνεπα- 
ρέστηαε τούτον, πρό πάντων δ- έ» τή σκηνή τής έχριζώσεω; 
τής τριχός.

—------- — Œsesasseessasae------------
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X. Ε. Μ. Λ. Πειραιά. Έδημοσιεύθη ώ; παράρτημα τή; 
.Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως». ’ Ex τοϋ Ύπουργσίου τής 
Παιδεία; δύνασθε ίσως νά προμηθευθήτε Sv τεύχος. — χχ. 
Δ. Γ. Πάτρας, Α. Μ. Κ. Σύρον, χα! θ. Π. I. Κωνσταντινού- 
πολιν. ’ Ελήφθησχν.—χ. A. X. Δ. Κέρκυραν. Τό βιβλίου δέν 
έξεδόθη έτι. Ευθύς ώς δημοσιευθή θέλετε λάβει τό ζητηθέν 
αντίτυπου.—χ. Μ. 11. Ή  γαλλική είνε αϋτηι ΐϊη bienfaR 
n’est jamais perdu.»-χ. Δμ. Τόν μέν τόπον άγνοοΰμεν· ώ; 
πρός τόν τρόπον τοΰ θανάτου του επίγραμμά τι τή; ανθολο
γίας αναφέρει ότι ό Σοφοκλής άπέθανεν άποπνιγείς δια μια; 
ραγό; σταφυλής;

Έσβέσθης, γηραιέ Σοφόχλεες, ά»θος άοιδών 
οίνωπόν Βάκχου βάτρυν έρεπτομενος.

Άλλ’ ό Βαλέριος Μάξιμος αποδίδει είς άλλην άφορμήν τόν 
θάνατον τοΰ ποιητοΰ. Κατ’ αυτόν ό Σοφοκλής εσχατόγηρως
ή δ η  άνέγνω εν τινι διαγωνιομώ νέαν αύτοΰ τραγωδίαν, ανε-
μεινε δέ έπι πολύ τό αποτέλεσμα τής κρίσεως, ήτις εφαι- 
νετο άμφιρρέπουσ»· τέλος διά μιας ψήφου ένίκησεν, ή ο’ επ:
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ιή νίκη χαρά του ητο τοσαύτη, ώστε άπέθανεν έξ αυτής.— 
χ. Δ. Ν. Δ. Σμύρνην. Νεώτατος καί τελειότατος τής 'Ελλά
δος χάρτης είνε ό άρτι ύπό του Υπουργείου των Στρατιωτι- 
χύν έχδοΟείς. πωλουμενος εν τοΓς βιδλιοπωλείοις άντι δραχ. 
13,50. Δυνάμεθα, δν θέλετε, νά σας προμηθεύσωμεν αντίτυ
που.—Φ(Λω i /’ . Και ό συγγραφ-ιύς τής «Έρωφίλης» :

Τά γέλοια μέ τα χλάϋματα, μέ την χαράν ή πρίκα 
μ,ιάν ώραν έσπχρθήχασι, χι’ όμάδι έγεννηθήχα' 
γ,ιαυτως μαζί γυρίζουσι, χα\ τώνα τ ’ αλλο άλλάσσει, 
χι’ όποιος έγέλα το ταχύ, κλαίγει πριχαϋ βραδυάση.

χ. Α. Σ. ’ Αλεξάνδρειαν. Έλήφθησαν. Άπαντώμεν και ταχυ- 
δρομικώς.— χ. I. Φ. Σύρον. Ένεγράφησαν κα'ι οί 3 νέοι. 
Σας εύχαριστοϋμεν καί πάλιν διά την φιλικήν ύποστήριξιν. 
Τάς αποδείξεις πιμπομεν ταχυδρομικώς.— χχ. Δ. Ε. Λ. Λη- 
ξούριον, Α. Γ. Ζ. Βιτώλια, χαϊ Π. Δ. Π. Καβάλλαν. Έλή
φθησαν.— χ. Π. Δ. Π. Καδάλλαν. Τό ζητηθίν βιίλίον άπε- 
στάλη. Υπόλοιπον δρ. 1,20 χρατοΰμεν εις τήν διάθεσίν σας.
—Αογίω. Και έν τή αρχαία "Ελλάδι άναφέρονται τοιαϋτα 
παραδείγματα, ιδίως όμως έν Ρώμη. Ή  Όχταδία άχούσα- 
σα ποτέ άναγινωσχόμενον έπεισόδιόν τι, έν ω ό Βιργίλιος 
ύπηνίσσετο τον υιόν αυτής Μάρχελλον, διέταξε νά δοθήείς τόν 
ποιητήν ποσόν ίσον πρός 2,000 φράγκα δι' έκαστον τών 32 
στίχων τοϋ έπεισοδίου, ήτοι ύπερτάς 60,000 διά 32 στίχους.
—Συνδρομητή τής «Εστίας·. Ταυρίδα. Περί τοϋ πρώτου βε
λομεν σας απαντήσει προσεχώς. 2) α’ ). Bernhardy, Ge- 
scbichteder griecbischeu Lileralur· β-) Bergk, Gricrhi- 
sche Literaturgeschichte (Άμφότεραι αί (στορίαι αϋται 
εΐσϊ μέν πληρέστατοι, άλλα δεν έχουσι περατωβή ύπό των 
συγγραφέων, γ’) Κ. Ot. Milller, Gescbichle der Griechi- 
schen I.iteralur, μεταφρασβεΓσα εις τήν έλληνικήν ύπό Κυ
πριανού. Τό εργον τοϋ Μύλλερ συνεπλ-Αρωσεν 6 Άγγλος 
Donaldson, ού τό σύγγραμμα μετεφράσβτ, επίσης έλληνιστ'ι 
ύπό Βαλέττα. — 3) Μαυροφρύδου, Δοχίμιον ιστορίας τής 
έλλην. γλώσσης.— Mullach Grammatik der gricchischen 
VulgMrspracbc μεθ* ιστορικής εισαγωγής. Γραμματικοί δε 
τής νέας έλληνιχή; αξιολογώτεραι είσίν ή τοϋ Ραγχαδή καί 
του Legrand, γαλλιστί γραφεΓσαι, αί τοϋ Mullach, τοϋ , 
Άγγ. Βλάχου καί τοϋ Γιανναράκη, γερμανιατί.— 1) Ίστο- 
ρίαι τής έλλην. έτταναστάσεως του Γερβίνου. του Μενδελσώ- 
νος Βαρβόλβη, «Νάβαν δ σοφός· τοϋ Λέοιγγ, μετάφρ Άγγ. 
Βλάχου, Σχίλλερ «Γουλιέλμος Τέλλος» μετάφο. Ραγκαβή.— I 
κκ. Κ .  Κ. και Δ. Ν. Κ. Βόλον, Λ. Λ. Κεφαλληνίαν, Δ. Σ. 
Αλεξάνδρειαν, Δ. X. Άγρίνιον καί Άδελρ. Σ. Ιίωνσταντι- 
νούπολιν. Τά ζητηβέντα άπεστάλησαν.— κ. Γ, Κ. Λ. Ρουσ- 
τσούχιον. Ήρξατο ή αποστολή. Τάς ζητουμένας πληροφο
ρίας σας διαβιβάζομεν ταχυδρομικώς.

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

1
Συχνότερα ’ς τή θάλασσα νά στέχωμαι προκρίνω' 
Παρουσιάζω τή ζωή, ενώ τό Χάρο δίνω.
Ποτέ τρελλα δέν ενεργώ- δείχνομαι, πάγω ’πίσω

χωρίς νά ξεφωνίσω, 
καί δσω περισσότερο φεύγω και χαμαρώνω, 
τόσω πολύ μ* ακολουθούν, τόσω πολυ τυφλώνω.
’Σ  τά χέρια σου αν μ’ άδραζες, αλλοίμονο σ' έσένα ! 
'Ενώ, θαρρείς, μ’ «σκλάβωσες, σκλαδώνεσ’ άπό 'μένα.

•Εν Άθήναις· Σ ’.
2

Πλέον ώραία κι’ άπό τήν ημέρα, 
μόλις ’ς τόν κόσμοι πρόφθασα νάρθώ 
παντρεύτηκα τόν ?διο μου πατέρα 
χι’  άπέθανα χωρίς.. . νά γεννηθώ.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

. ι
Ή  βελόνη.

2
Τό κάλλος. 

■ΐ"Ώ5·'5ΐε-22>-2-

Χ Ρ Η Μ  Δ Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
29 Μαρτίου 1885

Δάνεια τής Κυδερνήσεως Τρέχουσα Τιμή. 
Των 170,000,000 των 5 ·/. Φρ· 7Ρ· 342.50

» 120,000.000 τών 5 » .  345.50
. 00,000,000 τών 0 . .  . 419.—
. 20,000,000 τών G . . . 400—
• 25,000,000 τών 9 ·  · ·
• 25,000,000 τών 8 · ·  ·
• 10,000,000 τών 6 » ·  ·  198.50
• 4,000,000 τών 8 ·  ■ ■
• 6,000,000 τών 6 · Δρ. παλ. 92.50
Κτηματιχαί Όμαλ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 365.—
Πιστωτικά Καταστήματα 

ΕΤΑΙΡΙΑ!
Έθνιχή Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 1030.—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 100.—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως ■ 92.—
'Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . · 60.50
Σιδηρόδρ. Αθηνών και Πειραιώς.. ·  406.—
'Εταιρία Φωταερίου.................  Δρ.

ΣυναΛΛάγματα

ΛΟΝΔΙΝΟΥ—Τραπεζικόν Όψεως  25.75
» 3μην  25.60

ΓΑΛΛΙΑΣ —ΈθνικήςΤραπέζης*Όψεως 1.01
• Τραπεζικόν 3μην. 100.*/4.

Ν ομ ίσμ ατα

Είκοσάφραγκον......................   20.25
Λίρα οθωμανική.............................. 23.20

Ε Ν  ΤΩ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ Η Σ  · Ε Σ Τ ΙΑ Σ  · Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι  
Τ Α  Ε Ξ Η Σ  Β ΙΒ Λ ΙΑ .

Τοΐc t v  rale ¡π α ρ χ ία ις  χ α ι γ3 ε ξω τιρ ιχ ω  ά.-το- 
στεΛΛοντα ι τα χνόρομ ιχ& ς τ ϊ} προσθήκη 20 ÎearrSr 
¿là  rαχνάρ. τ/Λη ίχ ά σ του .

4..  Λ.
X. ΑΝΝΙΧΟΥ Έ ό&  X’ 'Exe7 .......................  4.—
Π. ΒΡΑΪΛΑ ΦιΛοθεον χα ι Ευγενίου ε π ι-

στ ο.Ι α ί . .............................  1.—
Γ ΛΡΟΣΙΜΙ Ά γ ρ ο τ ιχ α ι Έ χ ισ το Λ α ί   2.—

• Eld ύ,ΙΛια...............................  2.50
• Τ ρ ε ιc ήμέρΛι è r  Τήνω   t.—
• Σ τα Λ α χ τ~ τα ι......................... 2.—
• ' Ι σ τ ο ί  Α ρ ά χ ν η ς ...................  1.—

Α. Π. KOrPTIAOr 01 μ α θ η τα ΐ τον  Ε υ σ εβ ίου ... 1.50
• Ε ic τη ν  θ,ίΛασσαν ................ 1.75
» ΙΤαιΔιχά Δ ιη γ ή μ α τα ............  2.—
« Π αιΔ ιχοϊ Δ ια Χ ογο ι.. . . . . . . .  1.50

Φ. ΓΡΗΓΟΡΟΒΙΟΊΓ Άβηνα ίς. Μετάφρ. Σπ. Π. Λάμ
πρου .....................................  2.—

Α. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ “Λνάρος * a l  Κε'ως.................. 5 .-
» ’Ακρίτας................................. 3.—
• Οί Περσαι τοΐ5 Λ ίσχϋ .Ιον . . . .  1.—
» 'Oâoirtopixà Θεσσαλίας, Ή 

πειρον  χα ϊ Μ α χεΔονίας.. . .  3.—
» Άμοργάς................................. 3.—

Σ. ΜΙΙΛΙΛΡΛΚΠ Περί Ά ιρομοιώσεως τω ν  <ρυ-
tS ir .................................. ' . . .  2.—

• ΚάροΛος Δ ά ρ ΰ ιν   .........  50
Π. I. ΦΕΡΜΠΟΥ Μνθοι....................................  1.50
Γ. XATZIAAKH Μ εΛετη ε π ί τη ς  re ας Έ ΛΛ ιμ

ν ι χ ή ς . . · · · · ....................... 2,50

Τά έπόμενα άποστέλλονται ταχυδρομικώς τή προσθήκη
50 λεπτών δΓ έκαστον.

, Δρ.
Σ. Π. ΛΑΜΠΡΟΥ Ί σ το ρ ιχ α  Μ ε.Ιετη μα τα   5.—
Γ. BIZYUSOY Ά τθ ίΔ ες  Λ νρα ι..'................ 5,—
Α. ΜΙΙΛΙΑΡΛΚΙΙ Κ υχΛ α *ιχά ...........................  5.—
X. Μ Ο Σ Χ Ο Β Α Κ Ι Ι  Το εν Έ Ι . Ιά δ ι  Δημο'σιον Δ ί-

χ α ιο ν επ ι Τουρχοχρατίας 2,50

Έν Άθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Άνδρέου Κορόμηλα 1885 —Β', 1025


