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'Τπό τον τίτλον Οι-οβΙε Ι.ΙνΙΙι-, Ι.<·μ<·ικΐΗ,
βΐι . έξεδόθησαν ύπό τοϋ γνωστού άγγλου έχδότου Τ γ(Π>ΠΟΓ 
έμμετροι μεταφράσει; ελληνικών ποιημάτων ΰπό τή; λογία; 
χαί ελληνομαθούς κυρία; 'Ελισάβετ Έδμόνδ φιλοτεχνηθείσαι. 
Αί μεταφράσει; αυτα: άποτελοΰσι χομψότατον τόμον έχ 300 
περίπου σελίδων μετά προλόγου χαΐ σημειώσεων πολλών, 
περιλαμβάνουσι δέ 56 έργα των έξη; ποιητών : I. Τυπάλδου, 
Άριστ. Βαλαωρίτου, Γ. Ζαλοχώστα, Ά )εξ. Σουτσου, Ήλ. 
Τανταλίδου, Άχ. Παράσχου. I. Καρασούτσα, Θ. Όρφανί- 
δου, Άλ. 'Ραγχαβή, Δ Βιχέλα, Σ. Λάμπρου, Άριστ. Προ- 
βελεγίου, Γ. Βιζυηνοΰ, Κ. Παλαμα, Γ. Δροσίνη. Έν ταί; 
μειχφράσεσι διετηρήθησαν τα μέτρα των πρωτοτύπων χαΐ τό 
νόημα άπεδόθη μετά γνώσεω; χαί τέχνη; πολλή;. Πολλαι 
χάριτε; οφείλονται τή λογία Άγγλίδι διά τό εύγενέ; χα'ι φι- 
λελληνιχώτατον ϊργον βπερ άνέλαβε, να χαταστήση γνωατά 
εϊ; τού; όμοεθνεΓ; αυτή; τα προϊόντα τή; νεαρα; ήμών ποιή- 
σεως, δεύτερα αυτή μετά τήν δεσποινίδα Μάχφερσων ήτι: 
πρό διετία; έξέδωχεν έτερον τόμον μεταφράσεων. "Αν δε 
πραστεθή χαί ή Κυρία Γχέρνεττ, ήτι; έχει ήδη έτοίμην σει
ράν όμοιων μεταφράσεων, ενθαρρυντιχώτατον χαΐ λίαν χο-
λαχευτιχόν είνε τό φαινόμενον τοϋτο ότι αί άγγλίδε; χυρίαι 
διαχεινται τοσοϋτον συμπαθώ; πρό; του; έλληνα; ποιητά;.

— Διαγωνισμό; έχηρύχθη μεταξύ των γάλλων γλυπτών 
διά τήν χατασχευήν άνδριάντο; του φιλοσόφόυ Ρουσσώ, ε- 
γερθησομένου έν μια των πλατειών τών Παρισίων. Τό υψο; 
του άνδριάντο; θά είνε 3 περίπου μέτρα. Όχταχισχίλιαι 
δραχμαί θέλουσι χορηγηθή εί; τόν καλλιτέχνην, όστι; θέλει 
άναλάβε: τήν έκτέλεσιν του έργου.

φαινόμενο; ότι ·άπας ό χόσμο; τής ανθρωιτίτη; ζωής χαί 
σχέψεω; εκφράζεται έν τή ποιήσει του Ούγγώ, όστι; εινε ό 
Πκγανίνη; τή; γαλλική; ποιήσεωςο, προστίθησιν ότι αυτό; 
καθ' 8 γερμχνό; λυπείται χαί οίχτείρει έχφράσει; τινά; τοϋ 
Οϋγγώ, γραφείσας κατά τό 1870, αλλ’ έν τή συλλογή του 
πολύ όλίγα παρέχει πολίτικα ποιήματα χαί ούδεμίαν γραμ
μήν δυναμένην νά πληγωση τόν γερμανικόν πατριωτισμόν. 
Έν τέλει τοϋ τρίτου τόμου παρατίθεται μακρό; κατάλογο; 
τών κριτικών μελετών, αιιινε: δημοσιεύθησαν περί τοϋ Οϋγγώ.

— Άνευρεθείσαι προσφάτω; εδημοσιευθησαν τρεΓ; εντε
λώ; άνέχδοτο: έπιστολαί τοϋ Ραχίνα, γραφείσαι κατά τό 
1693. Αί έπιστολαί απευθύνονται πρό; τόν στρατάρχην 
Λαυξεμβιύργ έπί τή ευκαιρία τή; νίκη; τοϋ Nocrwinde. 
Ό  Λουδοβίκο; ΙΔ ’' έξελέξατό τόν 'Ραχίναν, οίχεΓον τώ νι
κητή, όπω; άπευθύνη αύτω τάς ευχαριστία; του, ό ποιητή;

μή άρχοϋμενο; εί; ταΰτα; άφηγεΓται έν ταΓ; έν λόγω έπι- 
οτολαΓ; τόν βίον 8ν ίιήγε τότε ή αυλη εν Marly.

— Ή  όωσσιχή έπιτροπή ή άναλαβοϋσα τήν έχβοσιν τή; 
αλληλογραφίας τοϋ Μεγάλου Πέτρου συνήθροισε πλείονα; τών 
άκταχισχιλίων έπιστολών, καί άλλα ποικίλα έγγραφα. Με
ταξύ δ’ άλλων κατέχει τετράδια τού αύτοκράτορος, έφ'^ω» 
έγραφεν. δτε ήτο πολύ μικρός, χαί επιστολήν άπευθυνθείσαν 
πρό; τήν μητέρα του κατά τό 1 6 8 8 , έν ηλικία ;ξ ετών, εν η

ό νέο; πρίγχιψ περιγράφει διαφόρου; έργαοίας, τά; όποια; εί- 
χεν ϊδει «χτελουμένα; έν τιν: ναυπηγείο). Ή  άλληλογρκφία 
δημοσιευθήσεται λίαν προσεχώς.

— Κκτκ μαρτυρίαν αυτόπτου, άνερχομένην εί; τόν έκτον 
αιώνα, ή 'Ρώμη κατείχε περί τά τετρακιαχίλια όρειχάλκινα 
άγάλματα, εξ ών σήμερον μόνον δώδεχα διασώζονται έν Ρώμη 
χαί άλλαχοΰ. Τόν παρελθόντα Φεβρουάριον, κατά τήν θεμε'- 
λίωσιν νέου τινό; θεάτρου έν Ρώμη, άνεκαλύφθη έπί τής θέ- 
σεω; τοϋ ναοϋ τοϋ Ήλιου, έν μέσω διαφόρων συντριμμάτων 
χαί στηλών όρειχάλχινον άγαλμα, χαλλίστη; ελληνική; τέ
χνης, παριστών νιχηφόρον άθλητήν, όστι;, 5ν ληφβώσιν ύπ’ 
βψιν αί περί τών έργων τοϋ Λυσίππου πληροφορία! τοϋ Πλι- 
νίου, φαίνεται ότι έποιήθη ΰπό τοϋ μεγάλου έχείνου γλύ
πτου, τοϋ όποιου τά έργα δέν ησαν όλιγώτερα τών 1500. 
Πρό τίνος δέ κα! έτέρα, έπίση; ώραία, άναχάλυψι: έγένετο 
άνδριάντο; παλαιστοϋ έν στάσει άναπαύσεω; μετά τόν άγώνα 
χαθημένου χαί στηρίζοντο; του; αγκώνα; έπί τών γονάτων.

— Έξεδόθη έν Παρισίοι; « Τό βιβλίον τών συλλεκτών,· 
έν ώ πληρέστατα χαί μετά μεγίστη; άχριβεία; τό πρώτον 
ήδη παρέχονται παντοΓαι πληροφορίαι περί παντό; είδους 
συλλογών. Έν αυτώ άναφέρονται χιλιάδες φιλοτέχνων γάλ- 
λων, βέλγων. ίταλών, άγγλων καί άλλων, ώς χαί τά είδη 
τών συλλογών αυτών. Τήν πρωτην τάξιν χατέχουσιν οϊ πρε- 
σβευταί οί διαπεπιστευμένοι παρά τή αϋλή τή; Γαλλία; άπό 
τοϋ 1662 μέχρι τοϋ t786. ο! λαβόντε; δώρα παρά τοϋ βασι- 
λέω; τή; Γαλλία;, ώ; καί οί εν τή ο,ύλή, οΓτινε; εγένοντο 
όμοία; ευνοίας άξιοι κατά τήν αυτήν περίοδον. Τό βιβλίον 
είνε πλήρε; Ανεκδότων εγγράφων, διδασκόντων μεταξύ άλλων 
καί περί τών ταμβαχοθηχών πάση; έποχή;, ταμβακοθηκών 
διπλωματικών, ιστορικών, πολιτικών, περί συλλογών ύελουρ- 
γία;, ώρολογοποιΐας, χρυσοχοΐα;, κεραμική;, ύφασματουργία;, 
μουσικών οργάνων, ώς καί πολλών ευφυών ανεκδότων.

— Ή  εθνική πινακοθήκη τή; Ουγγαρία; άπέκτησε δύο 
σπουδαία; εικόνας τοϋ Girolamo da Libre καί τοϋ Rem
brandt, παραχωρηθείσα; αυτή ύπό τοϋ δουκό; τή: Ώμάλης 
έπ’ ανταλλαγή έτέρα; μικρά; είκόνο; τοϋ llernet, χρονολο
γούμενη; άπό τοϋ 1782 καί παριστώση; δύο τών προγόνων 
τόϋ δουκό;.

— Έν Μιλάνω έωρτάσθη ή έκατονταετηρί; τή; γεινή- 
σεως τοϋ μεγάλου ποιητοΰ τή; ’ Ιταλία; ’Αλεξάνδρου Μαν- 
τσάνη. Έπι τή ευκαιρία ταυτη πλεΓστα: όσαι έδημοσιεύθη- 
σαν περί αύτοϋ πραγματείαι, βιογραφίαι, χριτικαί επανορ
θώσει;, κ.τ.λ.

— Ό  Γρηγόροβιτς, εΤ; τών διαπρεπών μυθιστοριογράφονν 
τή; 'Ρωσσίας, συναμιλλώμενο; τώ Τουργένιεφ, Δοστοΐέβσχη, 
Τολστόΐ, έδημοσίευσε μετά είκοσιν ετών σιωπήν τούς ·*Ακρο- 
βάτας τή; εΰποιία: », μυθιστόρημα πλήρες πνεύματος χαί 
έμπνεύσεω;, έν ιό διαγράφονται μετά βαθείας άχριβεία: χα
ρακτήρες ειλημμένοι έκ τή; βωσσική; κοινωνίας.

—  Επαινείται ώ; έργον άξιον άναγνώσεως, εί καί πολύ 
κατώτερον τών όμοιου εϊδου; συγγραμμάτων τοϋ Μιραβώ, τή; 
Στάελ καί τοϋ Α ίνε, τό βιβλίον οπερ εσχάτως έδημοσίευσεν 
ό γάλλο; δημοσιογράφο; Amédée Pigeon ΰπό τόν τίτλον 
• ή Γερμανία τοϋ Βίσμαρκ.» Τά τέσσαρα μέρη εί; α διαι
ρείται τό σύγγραμμα πραγματεύονται περί τής πολιτικής 
τοϋ Βίσμαρκ, περί τή; γερμανική; αυλή;, περί Βερολίνου 
καί περί τών γερμανικών έπαρχιών. Εκτός δ’  αυτών έν ίδίω 
κεφαλαίο) ό συγγραφεύς άναλύει τό Σεάά*·, γερμανικήν τρά- 
γωδίαν τοϋ Henri Ha'rt, καί όμιλε”  περί τών γερμανών συγ
γραφέων καί τη; φιλολογία; αυτών.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Μελέτη «ορί τής μονοχρο'νου λιθοτριψίας κατά 
Bigelow ύπό Δ. Σπ. Μπαλάνου, διδάκτορο; τή; ίατρικής, 
βοηθού τή; χειρουργική; κλινική; έν τψ νοσοκομείο) > Ελπ·.;». 
Έν Άθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Γεωργίου Σ. Σταυρια-
νοϋ. 1885. 8ον, σελ. 87.

Περί τοδ  «ο ιλ ιακοδ τύφου έν Άθήναις ύπό Γεωρ
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γιου X. 1!άφα. Πραγματεία βραβευθείσα έν τψ Σύμβουλε- 
όείιρ άγώνι του 1S8Í. Τεύχος πρώτον. Έν Άβήνιις, έχ τού 
τυπογραφείου τής «  Ένώσεως ». 1885. 8ον, οελ. 80.

Περί αφομοιώσει»; των φυτών ίι-'ο Σπ. Μηλιαράχη. 
διδάχτορος τής φίλοσοφίας καί τής ιατρικής. Έν Άθήναις, 
έχ τοϋ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού. 1885. 8ον, σελ. 1)7.

Περί αδικήματος καί ποινής έν τή  αρχαία έλλη- 
νεχΧ| τραγιμδία. Λόγο; όχφωνηθείς τή 1ΰ Δεκεμβρίου 
1881 ίιπό Κωνσταντίνου X. Κωστή, ταχτικού χαθηγητού τής 
νομικής σχολής αναλαμβάνοντος επισήμω; τήν πρυτανείαν. 
Άθήνησι. τυπογραφείου Ίο». Άγγελοποιίλου. 1885. 8ον, 
σελ. 89.

Excerptorum Constantini de natura animalium lib ri 
duo-Aristophanis historias animalium epitome subjun- 
clis Aeliani, Ttmolhei aliorumque eclogis eiiidil Spyri- 
iloii P. Lauibros. iierulini (Keinicr) 1885; (σελ. XX—282).
Τά υπό τήν επιγραφήν ταύτην δημοσιευθέντα δύο βιβλία τής 
Ilepl ζιρων 'Εκλογής Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου, τά 
όποια άνεϋρεν έν έ’τει 1880 έν 'ΛΟωνικφ ό χ. Λάμπρος 
έξεδόίίησαν cullSÍlio el aucloritntc τής Βασιλικής ’Ακαδη
μίας τής Πρωσσίας ώς 'Αριστοτελικόν Παράρτημα. ΕΓνε δέ 
πλείστου λόγου αξιον το δημοσίευμα τούτο, ώς άλλως δύνα- 
ταί τις καί έχ τούτου μόνου v i είχάση, ότι τήν έ'κδοσιν 
αυτού άνέλαβεν ή Πρω-σιχή 'Ακαδημία, ή δέ πλήρη-, έπι- 
γραφή αύτού «Γνε « Συλλογή τή; περί ζιρων Ιστορίας, χερ
σαίων, πτηνών τε καί βαλαττίων, Κωνσταντίνω τφ μεγάλω 
βασιλεΤ καί αύτοχράτορι φιλοπονηΟιΤσα. Άριστοφάνους των 
Άριστοτέλου; περί ζώων επιτομή, ύποτεδίντων έχάστω ζώιρ 
καί των Λίλιανώ χα! Τιμοθέιρ καί έτέροις τισ! περί αύτών 
εϊρημένων. ·  Καί τό μέν πρώτον τής Συλλογή; μέρος «Γχεν 
ήδη έξευρεθή κα! δημοσιευΟή ύπό τού lloSC, ώς τε ή νύν γε- 
νομένη ύπό τού χ. Αάμ.τρου έκδοσις είνε κυρίως δευτέρα έ'χ- 
δοσις παρασχευασθεισχ διά νέας άντιβολής μετά πολλών 
διορθώσεων, ών τό δρθόν έπεχύρωσε τό κατόπιν εύρεθέν 
Fragmentum 1‘arisiuuui (σελ. VI τού προλόγου), τό δέ 
δεύτερον μέρος νύν κατά πρώτον ιχδίδεται, λείπουσ; δ' έτι 
οϋπω δυστυχώς άνευρεθεντα τό τρίτο- καί τέταρτον τής 
Συλλογής μέρος. Πάντα τά γραμματολογικά ζητήματα τά 
πρός τήν όηθεϊσαν Συλλογήν σχετικά μετά πάσης άκριβείας 
ήρεύνησε καί διευχρίνησεν ό φιλοπονώτατο; έκδότη; έν τό» 
προτεταγμένω προλόγω, ένθα αναγράφονται καί ι! i’tepoi 
έχεΤνοι συγγραφεΤς, ών χωρία ν χε τέθ η σα τ έχά σ τω  <Γ<ρ<ρ, 
δηλαδή ό Άγαθαρ/ίδης, ό Βασίλειος, ό Φιλοστόργιος, ό 
Κτησίας. Λιά τού δευτέρου μέρους γίνεται κατά πολύ γνω
στότερος ό τέως άτελώς μόνον γνωστός μάλιστα έχ των 
'Κχλογών αυτού των ύπό M. Haupt, έν τψ Hermes (γ’ τόμ.
18G9) χαί έν τοϊς Opusculis (III 272—302) δημοσιευθει-
σών Τιμόθεος, περί ού γράφει ό Σουίδας: »Τιμόθεος ΓαζαΤος 
γραμματικός, γεγονώς έπ! ’Αναστασίου βασιλέως, εις δν καί 
τραγιρδίαν έποίησε περί τού δημοσίου τού καλουμένου χρυ- 
σαργύρου. "Εγραψε δέ καί f ' x i x Z c  περί ζιρων τετραπόδων 
[ θηρίων ] τών παρ’ ΊνδοΤς καί "Λραψι χαί Αιγύπτιοι; καί 
όσα τρέφει Λιβύη καί περί όρνέων ξένων τε και άλλοχότων 
καί οφεων βιβλία δ' ·  'Επ', τούτου τού ε.τιχώς τού Σουίδα 
βασιζόμενο; ό χ Λάμπρο; έχοράζει τήν εικασίαν ό'τι ίσως 
ό Τιμόθεος έμιμήθη τόν Όππιανόν όχι μόνον κατά τήν υλην 
τής πραγματείας, άλλά καί κατά τό είδος, έμμέτρως δια- 
λαβών περί ών διέλαβε ζιρων, άπιθανωτέρας οϋσης τής γνώ
μης ότι ό Τιμόθεος δύο περί τής αύτής ύποθέσεως έ'γραψε 
πραγματείας, τήν μέν έμμετρον τήν δ’ άλλην έν λόγιρ πεζιρ. 
Άλλ’ ό καθηγητής Diels, εις ον είνε άνατεθειμένη ή διεύ- 
θυνσις τών ’Αριστοτελικών δημοσιεύσεων τής έν Βερολίνιρ 
Ακαδημίας, δι' ίδιας ύποσηαειώσεως (σελ- XIII τοϋ προλό
γου) δηλοΤ ότι καί αύτό; μέν δέν άποδέχεται τήν γνώμην 
περί διπλής τού Τιμοθέου συγγραφής, άλλ' οϋδέν ήττον 
άποκρούει καί τήν εικασίαν ότι αΐ έν τή Συλλογή τού Κων
σταντίνου περισωθεΤσαι Ικ τών τού Τιμοθέου έκλογα! προήλ- 
θον έξ έμμέτρου δήθεν πραγματείας αύτού, έομηνεύει δέ 
τό τπ ιχω ρ  ώς δήθεν δηλούν τήν ποιητικήν έκείνην χαί | 
ανούσιον καλλιέπειαν, έφ'ή έκαυχώντο οί εις άκρον περί τούς 
λόγου; -ίπιτετηδευμένοι σοφισταί. Μή έπιμένοντες πλειότερον 
εις τό δυσδιάλυτου τούτο ζήτημα νοαίζομεν ότι έτερός τις 
ισχυρισμός τού κ. Λάμπρου είνετώ όντι ανεπίδεκτος άντιρ- 
ρήσβως. Άποδεικνύει δηλαδή (σελ. IX) ότι διπλή υπήρχε 
κατά τούς μέσους λεγομένους αιώνας ίκδοσις τής Περί ζιρων 
συγγραφής τού Αίλιανοΰ, μία μέν έχτινεστέρα, τό «πλάτος», 
κατά τήν παρά τοΤς τότε συνήθη εχφρασιν, έτέρα δέ συνο-

| πτιχωτερα, τά δέ πρός άπόδειςιν τού ισχυρισμού τούτου επι
χειρήματα φαίνονται εις ήμας άκαταμάχητα.

Το δέ κείμενον ίξετυπώθη μίν μετά πάσης τής δυνατής 
κριτικής άκριβείας, όσον έξ έπιπολαιοτέρας άναγνώσεω; 
ήδυνήθημιν νά παρατηρήσωμεν, συνεπληρώθη δέ καί διά 
διπλής σειράς ύποσελιδίων σημειώσεων, τών μέν κριτικών, 
άναφερομένων δηλαδή εις αύτήν τού κειμένου τήν άποκα- 
τάστασιν, τών δέ συγκριτι>3)ν, ώ; ένομίσαμεν καλόν νά 
τάς δνομάσωμβν. Αυται δέ χυρίω; άποτελοΰνται έχ τής 

I παραξέσεω; τών πρό; τό κείμενον σχετικών χωρίων τών 
συγγραφέων, εις α εκείνο άναφέρεται. Ού σμικράν δ' έπι- 

! κο.ρίαν θά παρέχωσιν είς τούς κάμνοντας χρήσιν τού βι
βλίου οί^έπιτεταγμένοι τρεΤς πίνακες έξ όλων εκατόν είκοσι 
καί τριών σελίδων συγκείμενοι, πρός παρασκευήν καί σύν
ταξιν τών όποιων έπόνησεν αληθώς ό συγγραφεύ; ίσα πρός 

■ τήν ωφέλειαν, ής εκείνοι γίνονται πρόξενοι. Τούτων δ" δ μέν 
πρώτος περιέχει τά όνόματα τά έν τή Συλλογή άπσντώμε- 

| να, δ δε δεύτερος ό καί εκτενέστατος, τάς λέξεις, ας οίίτω 
συνέλεξεν δ εκδότης, lit novorum gcriptorum pleuus fere 
scrino eiliiberelur, Aeliani potissima quaequc eicerpe-
rcntlir, ώς λέγει έν τώ τίλει τού προλόγου, ό δέ τρίτος 
τούς έν ταίς οημ,ιώσεσιν άναφερομένους συγγραφεΤς. Έπον- 
ται μετά τούς πίνακας δύο σελίδων προσθήκαι καί διορθώ
σεις. "Αν δ’ ακόμη χα! τούτο προσθέσωμεν, ότι έν τώ δ;υ- 
τέριρ πίνακι όσαι λέξεις δεν είνε ακόμη τεθησαυρισμέναι 
έν το'ς λεξιχοΓς έσημειώθησαν βι' άστερίσχου, θά εχωμεν 
είπη όσα κα! 6 χώρος τού Δελτίου τή; » 'Εστία; ·  κα! ό 
προορισμό; αύτού έπιτρέπουσι περί τού άξιολογωτάτου τού
του βιβλίου, τό όποΤον δέν πρέπει νά παρέλθη άπαρατή- 
ρητον. ' ς .

 -----------------

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
'.VcptAfou 12, Παρα«Υΐυ{|.

Πάσα ή έβδομα; διήλθεν έν τή μεγάλη φροντίδι τών βου
λευτικό»/ εκλογών. Κατά τάς παραμονάς, α! συγκινήσεις τής 
προσδοκίας, a! προπαρασκευαί, α ί προκαταρκτικά! έργασίαι 
διά τό»ν επισήμων άνά τάς οδούς διαδηλώσεων τών ’Αθηναίων 
έκλογέων· τήν Κυριακήν δ πυρετός τή_ς ψηφοφορίας, τάς ακο
λούθους ήχέρας αΐ μέριμναι περί τών αποτελεσμάτων, πολιορ
κία τού τηλεγραφικού γραφείου πρός λήψ.ν ειδήσεων, γενική 
άνάγνωσις εφημερίδων, εκπλήξεις, λύπαι, πανηγύρεις τών νι
κητών, τά άνθη τοϋ Απριλίου μεταβαλλόμενα εις μεγαλο
πρεπείς σεεφάνους, προσφερομένους εις τού; έπιτυχόντας, τών 
οποίων αί αίθουσαι τηροϋσιν ετι έν τή κονιορτώδε: αύτών 
αταξία τά ίχνη ·τών επιδρομών τών ψηφοφόρων.

•
• ·

Μετ’ αξιέπαινου ελευθερία; καί τάξεω; βνηργήθησαν αί 
έκλογαί έν Άθήναις καί ταϊς έπαρχίαι; έν γένει, έκτό; δυσα- 
ρέστων τινών επεισοδίων, απαραιτήτων άλλω; τε εν ήμέραις 
όργασμοϋ. Έκ τοϋ αποτελέσματος τών εκλογών έχρίθη ότι 
ήττήθη ή Κυβέρνησις. ένεκα τή; έν αύταΓς ύπερισχϋσεως τών 
υποψηφίων εκείνων, οίτινε; έξετέθησαν ύπό τήν ιδιότητα τών 
αντιπολιτευόμενων. Συνεπώς ή Κυβέρνησις έκρινε πρέπον.

' αύστηοώ; ύπείκουσα εϊ; συνταγματικόν νόμιμον, τό πρώτον 
ήδη, ώς νομίζομεν, έφαρμοζόμενον παρ’ ήμΓν, νά ύποβάλη τήν 
παραίτησιν αυτή; πρό; τόν έν Κεοκύρα διαμένοντα βασιλέα, 
δστις ουτω ήναγκάσθη νά επίσπευση τήν επάνοδον αύτοϋ 
ενταύθα. Άπό τοϋδε παοατηρεΓται ότι όλω; νέα ίσται τή; 
νέας βουλή; ή ό'ψις, ολίγον ύπενθυμίζουαα τήν προχάτοχον 
αυτή;. ’Τπέρ του; 130 βουλευταί εκ τών άποτελεαόντων τήν 
προσεχή περίοδον δεν ήξιοϋντο τή; τιμή; τοϋ βουληφόρου 
κατά τήν παρελθοϋσαν, τινές δέ τό πρώτον θέλουσι παρακα- 
θήσει εί; βουλευτικά εδώλια. Παλαιοί βουλευταί, άποτυχόν- 
τες ήδη κατά τά; έκλογά;, υπολογίζονται 115 περίπου. Μεταίύ 
αύτών καταλέγονται ικανοί, τυγχάνο/τε; έκ τών διαπρεπέ
στερων μελών τοϋ Κοινοβουλίου, πρός δέ καί τινε; ϊδιόρρυθ- 
μοι'τύποι βουλευτών, λίαν δημοτικοί παρ’ ήμιν.

•

Ίδδημοσιευθη κατ’ αυτάς τό άπό Πειραιώς μέχρι Κορίνθου 
Ι/ρομολόγιον τών πελοποννησιαχών σιδηροδρόμων, μεθ’ ο ήρ- 
ξατο ή λειτουργία τής νεωατί περατωθείση; γραμμής. Κατά 
τού; γενοιιένους όπολογισμούς τό μήκος τοϋ έχ Πειραιώς 

I είς Κόρινθο/ συντελεσθέντο; μέρους είνε 109 χιλιομέτρων, 
άπαν δέ τό μήκος τοϋ σιδηροδρόμου άπό Πειραιώς μέχρι
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Πατρών ίσται 397 χιλιομέτρων, ή δ’ άπό Κορίνθου εί; Ά ρ 
γος καί Ναΰπλιον κατασκευαζομενη προεκβολή 56 χιλιομέ
τρων. Ή  προεκβολή αΰτη, εάν έξακολουθήσωσιν αί εργα
σία:, εικάζεται ότι έσται περατωμένη κατά τόν προσεχή 
Δεκέμβριον, ή δέ μέχρι Πατρών γραμμή κατά τόν Δεκέμ
βριον τοϋ προσεχοϋς ϊτους.

Ε Κ Λ Ε Χ Θ Ε Ν Τ Ε Σ  Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Α Ι

’Απτική:, Δ. Ν. Καλλιφρονϊς, Άρ. Οικονόμου, Άντ- 
Ζυγομαλας, Άγγελο; Βλάχος, Λ. 'Ράλλης, Ρ. Χοΐδας, Ν. 
Λεβίδης, Άλ. Ψύλλας. 'Λ γ υ ΐ α : ,  Μπαζας κα! Άπ.Φιλίππου. 
Α ί γ ι α λ ε ί α ς ,  I. Μεσσηνέζη; καί Α. Παναγιωτόπουλος. Αΐ- 
γ ί ν η ς ,  Σ. Μαρκέλλος. 'Αλμυρού. Δημ. Οίκονομίδης καί 
Δημ. Παρνασσίδης. "Ανδρου. Κ. Άργυρόπουλο;, Δημ. 
Καίρης, Καμπάνης. "Αργους, Γ. Τσώχρης, Άγγελος Γεωρ- 
γαυτας καί Παπαλεξόπουλος. "Λρτης, Κ. Καραπά/ο; χαί Π. 
Γαρουφαλιας. Βχλπου, ΆΟ. "Ισ*ο; χαί Βλάσιος Βαλτινός. 
Βώλου, I. Καρτάλης, Ν. Άξελός, Χατζηχυτιλής, Άγγελί- 
δης, Ίωαννίδης, Γ. Φιλάρετος. Βονέτσης χαί 3ηρομέρου 
Δ. Γρίβας, 'Γ. Μαυρομμάτης, Γ. Τσέλιος. Γόρπυνος, ©. 
Δηλιγιάννης, Α. Άθανασιάδης, I. Άντωνόπουλος, Β. Νιχο- 
λόπουλος, Κ. Μαντζουράνης, Ή λ. Παλαμήβης. ΓυΟείου, Κ. 
Κοσσονάχος, X. Τζανετάχης. Δομοκοϋ χαί Φ α ρ σ ά λ ω ν  
Σακελλαριάδης χαί Δημολούλιας. Λωρίδας, 9. Μαργέλος, 
Γ. Λοιδωρίχης, Κ. Άναγνωστόπουλος. 'Επίδαυρου Λι- 
μηράς, Ν. Παπαμιχαλόπουλος, Π. Ρίτσος, I. Καπιτσίνης. 
Έρμιονίδος, Λ. Βούλγαρη; καί Α. Βασιλείου. Ευρυτα
νίας, Χατζόπουλος, Τσιτσάρας, Ζηνόπουλος, Βουλπιώτης, 
Φαρμαχίδης. Ζακύνθου, Λομβάρδος, Ρ. Ρώμας, Φ. Καρρέρ, 
Α. Λούντζης, Βοϋλτσος. ΊΓλείας, Σ. Στεφανόπουλος, 
Γεώργιος Κρεστενίτης, ’ Αντώνιος Πετραλιας, Χρήβτος 
Στεφανόπουλος, Γεώργ. Ήλιόπουλος, χαί Α. Δαλ^άννης. 
θ η β ω ν ,  Σ. Κουχούλεζας, Κ. Δημητρίου, Γ. Πετούσης. 
Θήρας, Μαρχεζίνης, Συνοδινός, ’ Ιωάννης ’ Ανεξάρτητος. 
'Ιθάκης, Π. Μαυροκέφαλος, Σ. Πεταλάς. Καλαβρύτων, 
Άθ. Γ. Πετιμεζας, Ά λ . Ζαίμης, Άργύριος Διαμαντόπου- 
λος, Ά λ . Φωτήλας, Άθ. Δ. Πετιμεζας. Καλαμπάκας, Γ. 
Σιβιτανίδης. Γιαννοϋτσο; Τάχης, Κ. Άλεςιάδης. Καλαμιάν, 
Πεορωτής, Κάρ-σωνας, Μαυρομιχάλης, Τζάνες. Καρδίτσης, 
Α. Τερτίπης, Καζαμπάκας, Γ. Φραγκίδης, Τιμ. Άδαμό- 
πουλος, I. Παλάσκας, Α. Φαλάγχος. Καρυοτίας, Παπαγε- 
ωργίου, Λεβέντης, Μέρμιγχας, Νιχολαΐδης, Μπαλάφας. Κέας 
Γ. Ιίόρπας, Γ. Ίερομνήμων. Κερκύρας, Γ. Θεοτόχης, Ν. 
Βασιλάκης, I. Τόμπρος. Κορινθίας, Α. Δημητριάδης, Α. 
Μεντζελόπουλος, Δ. Πετρίδη;, Γ. Πετρούλιας, Γ. Κούστας. 
Κρχναίάς, θεόφραστο; Μεταξας, Άνδρ. Μεταξας, Ν. Βαλ- 
σαμάχης, Δ. Σπινέλης. Κυθήρων, Π. ΚορωναΓος, I. Νιχη- 
φοράχης, Α. Μπαρμπαρήγος. Κυνουρίας, Κατσιχόπουλος, 
Σταματόπουλος, Καρδαρας, Καλαμβοχίδη;. Λαχεδαίμονος, 
Δημητραχάχης. Βαλασόπουλος, Μαυρομιχάλης, Ματάλας, 
Σαλταφέρος, Μελετόπουλος. Λαρίσσης, Ίσχόμαχος, Μαρχί- 
δης, Φίλιος, Γαλάτης. Λεβαδ(ίας, Ν. Μπουφίδης, Λ. ΙΙα- 
πασταθόπουλος, Μ. Λάππας. Λευχάδος. Γ. Σέρόο:, Τσαρ- 
λαμπας, Άσπρογέραχας. Λοκρίδος, Γαβριήλ. Άθ. Κύτα- 
ξίας, Χαλκιόπουλος. Μ α ν τ ι ν ε ί κ ς ,  Ινωνσταντόπουλος, Μα- 
νέτας, Βάρβογλης, Κολοχοτρώνης, Σακελλαρόπουλος, Χρη- 
στόπουλος. Μεγαλοπόλβως, ΉλΙας Φλέσσας, Σακελλαριά- 
δης, Βούτουνας. Μεγαρίδος. Σ. Δραγούμης, Ν. Φιλάρετος. 
Μέβσης, Κ. Βασιλάκης, Σ. Άλαμάνο;, Κ. Παγκράτης. 
Μεσολογγίου, X. Τριχούπης, Λ._ Δεληγεώργη;, Κ. Βαλ
τικός. Μεσσήνης, Κ. Κουμουνβοϋρος. Σπ. Άντωνόπουλος, 
Δ. Λυμπερόπουλος, Τ. Νιχολαίδης. Μήλου Α. Πρεζάνης, 
I. Νοστράκης. Νάξου, Κ. Ααμιράλης, Ν. Κρίσπης, Ε. Μυ- 
χώνιος. Ναυπακτίας, Γ. Σισμάνης, Ν. Φαρμάκης. Ν. Κκ- 
ναβός. Χαυπλίας, Ά λ . Άντωνόπουλος, X. Φικιώτης. 
Ϊηροχωρίου, Κ. Σινέλης, I. Χαοίδημος. ο ί τ ύ λ ο υ ,  Λ. 
Καπετανάκος Μαυρομιχάλης. ’Αντώνιο; Μαυρομιχάλης, 
Ήλ. Μαυρομιχάλης, Κυριακοϋλης Μαυρομιχάλης. 'Ολυμ
πίας, Άσημάκης Χρηστόπουλος, Άθ. Πανταζόπουλος, Ζαφ. 
Ζαφε ιοόπουλος. "Ορους, Π. Κωνσταντας, Α. Άγάθος, Σ. 
Λάσχαρης. Πάλης, I- Σχαλτσούνης, Φορέστης, 'Ρουχωτας. 
Παξδν, Νικόλαο; Κάγκας. Παρνασαίδος, Α. Σιαό- 
πουλος, Λ. Καοαλίβανο;, Α. Μαρλας. Πατρών, Άρι- 
«τομ. Κοντογούρης, Α. Γεροχωστόπουλος, ’Αντώνιος 'Ρι-

χάχης, Α. 'Ρηγόπουλος, Ν. Κουμανιώτης, Γ. Τσερτίδης. 
Ι Ι υ λ ί α ς ,  Ν. Μισυρλής, Δ. Μισυρλής, Καράπαυλος ή  Δ. 
Τριγγέτας. (Οί δύω τελευταίοι ίσοψηφοϋσιν, έ π ο μ έ ν ω ς  θά 
άποφασισθή δια κλήρου τις ίσται ό τρίτο; β ο υ λ ε υ τ ή ς  

Πυλίας).£άμης. Άντύπας, Ζερβός, Φλωριας. Σ κ ο π έ λ ο υ .  

Κ. Ρεμπάκης, Ν. Γεωργιάδη;. Σ π ε τ σ ώ ν ,  Δ. Γουδής, 
Γ. Λεωνίδας. Σ ύ ρ ο υ ,  Α. Μάσχας, Α. Τόμαν, Λ. Συγ- 
γρός, I. Κεχαγιάς, Α. Μαυρογορδάτος. Τ ζ ο υ μ έ ρ κ ω ν ,  

I. Καραπάνος, Κ. Κ ο τ τ ί χ α ς .  Τ ή ν ο υ ,  Ν. Δρόσος, Γρηγ. 
Μαυρομαρας καί I. Ζαλώνης. Τ ρ ι κ κ ά λ ω ν ,  Γεώργ. Κανού· 
τας, Νικόλ. Γκίκας. Σ. Χατζηγάκης, Κ. Στέφος. Τ ρ ι φ υ -  

λ έ α ς ,  Σ. Σωτηρόπουλος, Δ. Άντωναρόπουλος, Κ. Πονη- 
ρόπουλος, Γρ. Μανοΰσο; Τ ρ ι χ ω ν ί α ς ,  Γεώργιος Στάΐκος, 
Άθ. Τριγώνης. Τ ρ ο ι ζ η ν ί α ς ,  Κ .  Κοριζής, Β. Δροσινός. 
Τ υ ρ ν ό β ο υ  I .  Παπαδόπουλος, Μουζας. ' Ύ δ ρ α ς ,  'Ελευθέριο; 
I. Κωνσταντίδης, Κριεζής, Γχίχας. Φ θ ι ώ τ ι δ α ς ,  Κομνας 
Τράκας, Κ. Χατζίσκος, Ν. Κοντογιάννης. Ήρ. Τσάλλης, 
βεμ. Παπαχώστας. Χ α λ κ ί δ α ς  Ν. Καλογερόπουλος, Μ. 
Άβέρωφ, Β. Βουδούρης, Ιίριεζώτης. Χ έ ω ν  Ψ α ρ ρ ώ ν ,  11α- 
πανιχολής καί Καλάρης.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Τ Η Σ  Ε Σ Τ Ι Α Σ

Έ .τιΑ ημω . Βεβαίως επιτρέπεται. Μάλιστα κατά τό 1871 
συνετάχθη νομοσχέδιου, καθ' ό έπεκτίινομένης τής έχλογι- 
χής περιφερείας άπό τής έπαρχίσς εί; τόν νομό·/, καθιερούτο 
δμα καί τό ένια'ον τής ψήφου. ’Αλλά μέ/ρι τοϋ νϋν δέν 
άπέβη δυστυχώς δυνατή ή ψήφισις αύτού. —κ. Μ. Κ. Ν. Σύ
ρον. θέλομεν σάς άπαντήσει άφού λάβομεν τάς άναγχαίας 

I πληροφορίας.—κ. I. Η. Μάλιστα· ύπό τόν τίτλον «Napo
léon le petit·. Λέγεται δέ ότι ό Ούγγώ, άφού τό έτελείω- 

! σεν, έπεγραψεν έπ! τής φιάλης έν ή περιείχετο ή μελάνη,
| 8Γ ής έγράφη, τό δίστιχου τούτο:

De cette bouteille sortit 
Napoléon le petit.

Κυρία Ε. Ν. Σ. Πάτρας. Αμφότερα λαμβάνετε ταχυδρομι- 
κώς. Τό αντίτιμου μετά τού τής συνδρομή; έλήφθη παρά 
τού κ. Κ. Β.—χ. X. Ν. Πειραιά. Υπάρχει είς τό γραφείου 
ημών κα! πωλείται άντ! ίραχ. 1 4 .  — Φ ι . Ι ι σ τ ο ρ ί .  Ό  αύτο- 
κράτωρ ’ Ιουστινιανός ό Β', (081 μ. X.), όστις κα! άπεκλήθη 
ριγυτμητοι:, διότι ένεκα τής θηριωδίας αύτού διωχθείς έκ 
τής άρχής ύπό τού λαού, έρρινοτοιιήθη ύπό τού διαδόχου 
αύτού Λεοντίου, οστις καί τόν έξώρισεν είς Χέρσωνα. —κ.*. 
Α. Κ. Δ. Ζάκυνθον, Π. Μ. Σύρον- I. Κ. Ναύπλιον, κα! Φιλεκ
παιδευτικόν Σύλλογον - Ξενοφώντα», Τραπεζούντα. Έλή- 
φθησαν.— κ. Σ. Β. Βράϊλαν. Τά ζητηθεντα άπεστάλησαν. 
Είς επιστολήν σας άπηντήσαμεν ταχυδρομικό»;.—κ. Ν. Μ. 

! ’Ενταύθα. Συνεμορφώθηαεν τή έπιστολή σας.—κ. Κ. Β. Μ.
Κα! μή δημοσιευόμενα έτι δέν έπιστρέφονται κ. Ν’ . Αί-
ρετώτερον ΐό δεύτερον. ΕΓνε μηδ*ν τό πνεύμα ε'ς τόν άνθρω
πον, όταν μετ’ αύτού δέν συνενοί οΰτος κα! τήν δύναμιν τού 
χαρακτήρος. "Οταν τις κριτή τόν φανόν τού Διογένους, πρέ - 
πει νά κρατή συνάμα κα! τήν βακτηρίαν αυτού.—κκ. I. Μ. 
Τρίπολιν, Γ. Κ. καί Ο. Σ. 'Οδησσόν, Ε. Τ. Κωνσταντινούπο
λή καί Δ. Φ. 'Ελευσίνα. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν.—κ. 
Ν. Π. Σμύρνην. Παρά τού κ. Β. Φ. έλήφθησαν τά σταλέντα. 
Πλείστας ευχαριστία; διά τήν φιλικήν φροντίδα. Τα φύλλα 
άποστέλλομεν τού λοιπού αύτόσε· άπεστάλησαν δέ κα! όσα 
έκ τών προηγουμένων μάς έσημειώνετε.—κ. Γ. Σ. Ν'. Κό
ρινθον. 'Π άμφισβήτησις τής χρονολογίας δέν εΓνε άβάσιμο;. 
Καθιερώθη μέν νά έορτάζηται ώς ήμέρα ένάρξεως ή 25 Μαρ
τίου, διότι άπό τής ημέρας εκείνης ή έπχνάστασις έλαβε 
γενιχώτερον χαρακτήρα, φαίνεται όμως ότι τό έθνικόν κί
νημα ήρχισεν έν Πάτραι; τή 21 Μαρτίου, ήμέρα Τετάρτη, 

I ώρα τρίτη μετά μεσημβρίαν. Κατά τόν Φιλήμονα (έν Προ- 
j λεγομ. είς 'Απομνημ. Γερμανού) ο! Τούρκοι τής πόλεως 

ταύτης ύποπτεύοντες έχ τής δραστήριας χινήσεω; τών 'Ελ
λήνων τά έπιχείμενα »συνηγροικήθησαν μέ εκείνους τού 
'Ρίου, οΐτινες είσελθόντες είς τήν πόλιν άλλαλάζοντες χα! 
πυροβολούντες, εβαλον πύρ είς τό εργαστηρίου τού Σταμ- 
πολή, μή συγχωρούντες τό σβύσιμον τής έκτεινομένης πυρ- 
καϊάς, χα! ήρχισαν τολεμούντε; τήν οικίαν τοϋ ’ !ω. Παπα- 
διαμα/τοπούλου, κα! άντιπολεμούμενοι. θορυβείται παρευ-



4 ΔΕ Λ .Τ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε ΣΤ ΙΑ Σ :

θυς ή πόλις. Ο! Έπτανήσιοι ένοπλίζονται, χαί ματχίως ά- 
γωνιφ νά -,ού; έμποδΐσς ό πρόξενος Γχρίν. 'Οπλίζονται συγ
χρόνως χα! οί Πατραίοι, άχολουβούν συγκρούσεις είς διά- 
sopa μέρη τής πόλεως, χα! 0ί Τούρκοι βιάζονται ν’  άπο- 
συρθώσιν είς τήν Άχρόπολιν. »—χ. Ν. I. Π Κων σταντινού- 
παλιν. ’Βλήφθησαν. Eis εύχαρισιοϋμεν. Άπηντήσαμεν χαΐ 
ταχυδρομιχώς.—χ. θ. Κ. Μ. Τοίπολιν. Λύνασ'ε νά άχοατεί- 
λητε αυτήν ταχυδρομιχώς έντδς επιστολής συστημένης.— 
χ. J. Ν'. Α. Σας εύχαριστούμεν, d/.λά ίια τήν . ’Εστίαν» 
είνε ακατάλληλον άτυχώς.—Π αρατηρητή. Πνευματώδης 
“σως, άλλ' ίχι χα! άχριβής, ύπενθυμίζουσα 81 τό σατυρικώς 
ρηθέν vitó τίνος άλλου ότι, όταν dúo γυναίκες συνομιλούσιν, 
ώς ix ! τό πλείστον δέμα τής ομιλίας αυτών ιΐνε ή χαχο* 
λογίχ τρίτης τινός' οταν ¿i ΐνίρες είνε oí συνίιαλεγόμενοι, 
έκαστος αύτών όμιλε! συνήθως περί εαυτού.

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

1

Πεδίον είμαι πράσινον χαί θέρους χαΐ χειμώνος, 
αλλά πεδίον άβλαβούς χα! διαρχούς άγώνος, 
εν ώ χτυπούντ’ άχράτητοι ή μ’ έλιγμοΰς ποικίλους 
δεινοί έ/θροί, άλλ’ έντελώς όμοιοι 7. ρό; άλλήλους.

2

Δέν εχω οϋτε σώμα, 
οΰτε ψυχήν άχόμα, 
χαί ομως χάνω τόσαις 
βουλειαίς είς τούς ανθρώπους, 
χαί ‘ξέρω χίλιαις γλώσσαις, 
χα! ξέρω χίλιους τρόπους.
’ Σ τόν χοσμον ζώ έπάνω 
απ' τήν στιγμή πού ζή 
ό άνθρωπος’ χα! χάνω 
χαλά, χαχά μαζύ.
Εχθρό παντοτεινό 
"Εχω τήν σιωπή.
'Σάν τί νά είμαι τάχα-,
Κανείς δέν θά σ' τό 'πή, 
παρά εγώ μονάχα.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

1

Τ4 ονειρον. 

2  

Ό  σίτος.

ΧΑΡΤΟΠΩΑΕΙΟΝ
ΠΑΑΑΗ και ΚΟΤΖΙΑ

Έ ν ’ ΑΟήναςς, έπ! τής οδού Έρμου.

Άπαντα τά είδη γραφικής ίλης εις τιμάς μετρίας. Κον
δυλοφόροι παντός είδους, γραφίδες, σφραγίδες χαρασσόμεναι 
ενταύθα, επισκεπτήρια έκτυπουμενκ στιγμιαίως. Συνέστησε 
πρό πολλοί Μηχανικόν Φακελλοποιηιον, όπερ τελειο- 
ποιηθέν εσχάτως διά προσθήκης νέων μηχανημάτων κατα
σκευάζει χαί προμηθεύει φαχέλλους τελειοτάτους εις τιμάς 
εύθηνοτέρας των ευρωπαϊκών. Τό μέγκ τούτο κατάστημα 
είνε τό μόνον προρχηθείον χ α ζά σ τ ιχ α  τού γνωστού οίχου 
Edler χαί Kriscbe τού Άννοβέρου.

Χ Ρ Η Μ  Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

12 Απριλίου 1885

Δάνεια τής Κυδερνήοεως Τ ρ ΐχο ν σα  Τ ιμή. 
Των 170,000,000 τών 5 ·/» Φρ. χρ. 331.—

. 120.000,000 τών 5 » . 333. -

. 60,000,000 τών 6 . . . 106—

. 26,000,000 τών 6 . . . 398—
• 25,000,000 τών 9 . ·  . 264—
. 25,000,000 τών 8 . . . 260—
. 10,000,000 τών 6 . » .  199—
• 4,000,000 τών 8 . » .  250.—
• 6,000,000 τών 6 ■ Δρ. παλ. 90.—
Κτηματικά! Όμολ. Έθν. Τραπεζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 361.50

Πιστωτικά Καταστήματα

Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Ι

Έθνιχή Τράπεζα τής 'Ελλάδος Δρ. ν. 4010.—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 162.—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως » 92.—
'Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . « 60.—
Σιίηρόδρ. Αθηνών καί Πειραιώς.. ■ 403.—
’Εταιρία Φωταερίου.................. Δρ. 135.—

ΣνταΛ .Ιάγματα

ΛΟΝΔΙΝΟΤ—Τραπεζικόν Όψεως  25.95
» 3μην  25.70

ΓΑΛΛΙΑΣ —ΈθνιχήςΤρχπέζης'Οψεως 101*/*·
. Τραπεζικόν 3μην. 100·/3.

Ν ομ ίσματα

Είκοσάφρχγχον    ..............   20.35
Λίρα οθωμανική..............   23.30

ΕΝ τς » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΛΟΊΓΝΤΑΙ 
ΤΑ  ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ

Τοΐς εν ταίς έπαρχίαις Χαί τώ έξατεριχώ άποττέλλονται 
ταχυδρομιχώ; τή προσθήκη τώ» ταχυδρομικών τελών, ταίτα 
δέ δηλούσιν οΐ εντός παρενθέσεων αριθμοί.

Β ΑΔΑ ίϊΡ ΙΤΟ Γ |Α). Άπαντα. Τόμος Α' Δραχ. 
Μνημόσυνα — Τόμος Β' Κυρά Φροσύνη.
Έχδ. Β'. Τιμή καί τών 2 τόμων  4 '  (90)

Β Α Λ Α Π Ρ Ι Τ Ο Γ  ’ Α θ α ν ά σ η ς  Διάκος-’ Δστρα-
πόγιαννος...............................................

Κ Δ Λ Λ ΙΓ Δ  (Π.) Μελέτα: χαί Λόγοι.........
ΚΟΝΤΟΓ (Κ.) Γλωσσικά! Παρατηρήσεις... 
ΚΟΓΜ ΑΝΟΓΔΗ |Σ.) Συναγωγή λέξεων ά- 

θησαυρίστων εν τοίς λεξιχοίς, δεδεμένον...
ΜΑΘΑ (Ζ.) Κατάλογος ιστορικός τών πρώτων 

επισκόπων χαί τών εφεξής Πατριαρχ.ών 
Κωνσταντινουπόλεως. "Εχδοσις Β". 1884.. 

ΜΕΝΔΚΔΣΟΝΟΣ ΙΒ.) Ιστορία τής Ελλά
δος άπό τής έν έτει 1453 άλώσςως τής 
Κωνσταντινουπόλεως 5πό τών Τούρκων μέ
χρι τών Χ * θ ’  ήμκς χρόνων. Μετάφρ. έκ τού 
γερμανικού ύπό Άγγ. Βλάχου. Τόμ. 2,.. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΓ (Ν.) Κυνηγετικά μετά ει
κόνων. 1884..........................................

Π ΑΡΔΣΧ Ο Γ (Άχ.) Ποιήματα. Τομ. β.. . . 
Π ΑΝΤΑΖΙΔΟ Γ(Ι,) Λεξικόν’Ομηρικόν. Έκ-

δοσις 1885........................... ............
ΠΑΠΔΡΡΗΓΟΠΟΓΛΟΓ (Κ.) ’ Ιστορία τού 

’ Ελληνικού Έθνους διά τά σχολεία 1884. 
Π ΑΠ ΑΡΡΗ ΓΟ Π Ο ΪΆΟ Γ ( Κ. ) Ιστορία

’Αρχαία 1884........................................
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΓΛΟΓ (Κ.) Μέση 1884. 
ΧΡΓΣΟΧΟΟΓ (Αί.) Χάρτης Ήπειρο Θεσσαλίας

"Εκδοσις Β'............................................
Τ Α Ρ Α  (Π.) Ό  Ζωολογικός Κήπος τών παί- 

δων. Μετά ωραίων χαλκογραφιών.............

2.50 (40)
12.50 (100)
Η — (110)

1 Λ (100)

Α  (40)

Ο.— (100)

ΙΟ (90)
Ι 3.50 (100)

19— (100)

80 (30)

5— (401
4— (40)

15— (100)

2.25 (30)

Έν Άβήναις έκ τού τυπογραφείου Άνδρέου Κορόμηλα 1885 — Β’, 1030


