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ΚΟΛΟΜΒΑ. Διήγημα Προσπέρου .Μεριμέ. Μετά- 
φρασις Ν. Γ . Π.
01 ΦΡΛΓΚΟΙ ΕΝ" HE.VOIION.MIi2.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΙΊΔΟΓΡΛΨΙΛΣ ΠΛΡ ΕΛΛΗΣΙΧ 
ΑΧΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ KÜMÛAOS ύπο Saclicr-Mnsoch. 
ΤΟ ΕΠΑΝΩΦΟΡΙ TOT ZANN'U (Μϋθο; έ* τίον του 
Κριλώφ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

Σ Τ Η Λ Η
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Υ Π Ε Ρ  Π Α Τ Ρ ΙΔ Ο Σ

*Η μονή Πεντέλη; έψήφισε πίστωσιν 2000 δρ. πρός αγοράν 
ήμΐόνων πρός χρήσιν τοϋ στρατοΰ.

Προσήνεγχον προ; αγοράν ήμιόνων τοϋ στρατοΰ ή λιμενι- 
χή επιτροπή Φιλιατρών δρ. 500, 'Αργοστολιού δρ. 3000.

Ύπέρ τών αναγκών τοϋ στρατοΰ εψηφισαν πιστώσει; τα 
δημοτικά συμβούλια "Αργείων δρ. 500, Δρυοπίας δρ. 2ί)0. 
Φύλλου δρ. 500. Δύμης δρ. 1000.

Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ
Ε Π ΙΣΤΗ Μ Η , Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΑ

Έν ταΓς άναοχαφαΓς πρός τό βόρειον τείχος τής Άκροπό- 
λεως, μεταξύ τοϋ Έρεχθείου και τών Προπυλαίων, ΝΑ. τή; 
εις τό σπήλαιον φερούση; νεωτέρας κλίμακες, άπεεαλύφθησαν 
κατ’  αυτας καί αλλα άξιολογώτατα ευρήματα, πλήν τοϋ χε- 
ραμείου πίνακος καί τών χαλκών καί λίθινων μνημείων, περί 
ων πρό τινο; έγράψαμεν ενταύθα. Εύρεθησαν δε πάντα ώσ
περ έπισεσωρευμένα έπι τό αύτό, οπερ σκοπουμένης καί τής 
προ τινων έτών έν άλλη θέσει τής Άκροπόλεω;, παρά τό Μου- 
σεΐον, εύρέσεως έτέρου σωρού ποικίλων μνημείων τής άρχαΓ- 
κής τέχνη;, κρατύνει τήν εικασίαν, ότι μετά τ4 Περσικά, ά- 
νοικοδομουμένων τών ίεοών, κατεχώσθηααν επίτηδες τά λελω· 
βημένα τών παλαιοτέρων έργων τής τέχνη:. Τά κυριώτατα 
των τελευταίων ευρημάτων είναι τά έξη;. Έ .τιγραφ α! άνα- 
«ηματιχαί ώ; έπί τό πλεΓστον, τών αρχών τοϋ Ε' αίώνος, 
επί βάθρων αγαλμάτων πρό πάντων, έξ ών μχνθάνομεν τά 
Ονόματα καί τινων άγνωστων τέως τεχνιτών. Τών επιγρα
φών τούτων μεταγράφομε« ώδ» μίαν μόνον, κεχαραγμένην 
*πε της μια; πλευρά; τετραγώνου πλακός, Ιπικειμέ.ης άλλης 
μικρότερα; διασωζουση; ίχνη ευδιάκριτα κόσμου έκ χρωμα
τιστών ανθέμιο,ν· α! πλάκες αυται μετά τοϋ υποβαστάζοντας 
πυτας καί έλλείποντος νϋν κυλινδρικού κίονος, άπετέλουν 
πρόδηλοι; βάθρον αγάλματος ή στήλης έχούση; γραφάς. 
■^'αρχοο α ( νέθεκε.. .  ) || υς ("ργον ( =έργων ) ά.ταρ- 
Αμζ— II Άτι/γωρ '.τ (^οίεσε.. . )  || ο Εομα ρο; γ. . .  Έ ν 
Τή επιγραφή ταύτη είναι άξια προσοχής ή μνεία τοϋ ονόμα
τος τού καλλιτέχνου Άντήνορο;, αγνώστου άλλοθεν καί τοϋ 
Ευμαρου, εί καί ουτος πιθανόν δεν είναι ό ύπό τοϋ Πλι- 
ν’-ου άναφερόμενο; Εϊμαρο: ό ΆθηναΓος, ό παλαιότατος 
ζωγράφος, 6 έν τή γραφική πρώτος διακρίνας τόν άνδρα 
«πό τής γυναιχός.

Λίθινα γλυπτικά έργα εύρεθησαν έπιση; ούχ ολίγα, ών 
πξ'·α μνείας είναι ά) άγαλμα αρχαϊκόν άνδρός καθημένου, 
ο« έλλείπουσιν ή τε κεφαλή, αί χείρες κα: οί πόδες· πε

ρίεργος εν αυτώ ή παράστασις τοϋ χιτώνος, δηλουμενου ο·.ά 
δύο γραμμών πλησίον τοϋ όμφαλού, κατά τρόπον παραπλή
σιο·' τοϋ έν τώ γνωστώ άρχαΐκώ άγάλματι τοϋ έν τή Ά -  
κροπόλει μοσχοφόρου Έρμοΰ. 6') Τεμάχια αρχαϊκού ποδός 
Γππου. γ'| Κεφαλή γυναικός, άρχαΐκής έπίση; τέχνη;, ρέ- 
ρουσα καί στεφάνην, κοσμοομένην διά μενάνδρου δηλουμέ- 
νου διά χρώματος, θ’) άγαλμάτιον γυναικός (οΰ έλλείπουσιν 
ή κεφαλή, ή αριστερά χειρ, ή δεξιά άπό τού άγκώνος καί 
τών πεδών τά κατω) ύψους 1 μέτρου περίπου, όμοιοι όέ τό 
σχήμα καί τήν τέχνην τοΓς_εύρεΟεΓσι_ πρό τριετία; άγαλμα- 
τίαις, τά όποΓα κατάπινα εικασίαν άπεικονίζουσιν ίερείας. 
έ) ωλένη κοσμουμένη διά ψελλίου, σώζουσα κατά τόν όγ
κωνα πτυχας έσθήτος λεπτότατα έξειργασμένας καί ζωηρά 
διατηρούσα; Γχνη χρωματισμού· όμοια κατά τάλλα αλλά μεί- 
ζων ωλένη άνεκαλύφθη καί πρό τριιτία; Εν Άκροπόλει.

Τών χαλκών δ’^ευρημάτων άξια ιδία; μνεία; είσ! είδώλιον 
μικρόν πολεμιστοϋ. φοροΰντος περικεφαλαίαν υψηλήν έχουσαν 
λοφιάν, Γοργόνες ή Έριδες τρέχουσαι, δύο λέοντες καί γυνή 
βαίνουσα πρός τά αριστερά. Τών £έ κεραμείων, πλήν παιι- 
πληθών άλλων τεμαχίων αγγείων, δύο τεμάχια παναθηναϊκών 
αμφορέων, έχόντων αρχαϊκά; γραφάς, τεμάχιον παλαιοτάτου 
αγγείου, έν ω απεικονίζονται τρεΓς γυναΓκες όδυρόμεναι. ά- 
παραλλάκτως ώς έν τώ μοναδιχώ μεγάλα· άγγείω τοϋ εν
ταύθα Κεντρικού μουσείου* μικρόν ομοίωμα πλοίου κολο
βόν τρεΓς πινακίσκοι δυστυχώς τεθραυσμένοι ών ό μέν απει
κονίζει γυναΓκα καθημένην παρ' ιστόν Γσως κα: έτέραν ό'πι- 
σθεν αυτής καθημένην χαμαί· ό έτερος τό άνω μέρος κεφα
λής πολεμιστοϋ φοροΰντος περικεφαλαίαν, καί ό τρίτος άν
δρα, ου ό χ·των δηλοϋται δια λευκού χρώματος, έπιβαίνον- 
τα Γππου μελανός δυσαναλόγου μεγέθους, καί τήν ουράν ετέ
ρου Γππου· καί τέλο; περιεργότατον μικρόν προσωπεΓον, πα
ρεμφερές τοΓς έν τοΓς Μυκηναίοις τάφοις εύρεθεΓσι χρυσοΓς 
ερυθρά έχον τά χείλη καί άλλα Γχνη ερυθρού χρώματος ό·α- 
τηροϋν.

—  Τό ενταύθα Γερμανικόν ’ Ινστιτούτο·/, λαβόν την πρός 
τοΰτο άδειαν παρά τοϋ υπουργείου τής Δημοσίας έκπαιόεύ- 
σεως, ϊ,ρχισε κατά τήν εβδομάδα ταυτην άνκσχαφάς περί τόν 
έν Κορίνθω αρχαιότατον δωρικόν ναόν. Έπίση; έχορηγήθη 
αύτώ ή άδεια νά ένιργήση διά τοϋ άρχιτέκτονος κ. ΔαΓρπ- 
φελδ ανασκαφας ε/ τώ ενταύθα Λιονυσιακφ θεάτρφ πρός έ- 
ξιχνίασιν τοϋ αρχικού σχεδίου αυτού.

— Ό  εν Κυπρω ανταποκριτή; τοϋ .νεο-ίοχου τής Κων
σταντινουπόλεως έπέστβιλ.εν εις τήν εφημερίδα ταύτην βρα- 
χεΓαν έκθεσιν περί τών έν τή νήσω άνασκαφών, έξ ής άρυό- 
μεθα τά; έπομένας πληροφορίας. Λ ϊ άνασκαφαΐ γίνονται δα* 
πάνη τοϋ Κυπριακού μουσείου καί πρό; πλουτισμόν αύτοϋ, 
έπιστασία δέ τοϋ Γερμανού κ. 'Ρίχτερ έν τή κώμη Πέρα, κεί
μενη παρά τή αρχαία πόλει Ταμασσω και υπαγόμενη εις τό 
διαμέρισμα 'Ορεινής καί Τιλυρίας. Ή  Ταμασσός τών αρχαί
ων, ή τών Βυζαντίων Ταμάσος, ή αυτή πιθανώς ουοα καί ή 
παρ' Όμήρω Τεμίση, ήν πόλις μεσόγειο;, έχουσα μέταλλα 
χαλκού άφθονα καί ναόν άξιόλογον τοϋ Ασκληπιού. Ό  ναό; 
ούτο; μετεσκευάσθη ύπό τών χριστιανών εις εκκλησίαν τής 
Έλεοϋσης ώ; μαρτυρεΓ επιγραφή έπί σκληρού μέλανος λίθου, 
εύρεθεΓσα έν επισκευή τινι τη; εκκλησίας ταύτη;. Έ ν ταΓς ά- 
νασκχφαΓ; εύρέθη άγαλμα τού Ασκληπιού, όπερ απειρία το,·/ 
έργατών καταθραύσθη. μόνης τής κεφαλής αυτού περισωΟεί- 
σης. Εύρεθησαν δέ καί ερείπια ιερού τή; 'Αφροδίτη; καί πολ
λοί νεκρικοί δόμοι καί διαφόβου μεγέθους πύελο:· καί πρός 
τούτοι; κυλινδρικοί κίονες έκ συηνίτου λίθου κυανού καί 
μάρμαρα, καί διάσορα άγγεΓα προϊστορικών χρόνων, τά π>:Γ- 
στα έξ άργίλλ.ου ώχρα;, έχοντα έπί τών λαβών γεγραμμένας 
άνά δύο έλάφους ύποπορφύρου λευκού χρώματος.

—  Ύπό τοϋ έν Κωνσταντινουπόλ.ει έλληνιχοΰ φιλ.ολογιχοϋ 
Συ*λ.όγου έξεδόθη ό 17' τόμο; τού περιοδικού αύτου, περι- 
έχων πλήν τών πρακτικών τοϋ συλλόγου καί άλλων δημοσι
ευμάτων καί τάς έπομένας πραγματείας: Περί γενέσεως και 
άναπτύξεω; τή; αρμένικης γραμματολογία; μέχρι τέλους τής 
Ε' χριστιανικής εκατονταετηρίδας ύπό Α . Παπαδοπουλου Κε
ραμέα·;. Όμηρικάς μελέτα; ύπό Μ. Παρανίκα- πολυσέλιδον
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εΐσαγωγήν εις την ιστορίαν τοϋ ελληνικού πολιτισμού και ι
δίως της έλληνικής παιδείας ύπό Ήρ. Βασιάδου. Τον τόμον 
τούτον συμπληρούσι τρία παραρτήματα, ήτοι Αρχαιολογικόν 
δελτίον, περιέχον 151 ανεκδότους έπιγραφάς τού Βυζαντίου, 
Εν τεύχος τη; Μαυρογορδατείου Βιβλιοθήκης και έτερον τοϋ 
ΙΙαλαιογραφικοϋ δελτίου, ων εποιησαμεθα μνείαν έν τινι των 
προηγουμένων Λελτίων τής «Ε σ τία ;.»

— Την πχρελθοϋσαν Κυριακήν άπεβίωσεν έν Άθήναις ό 
Σταμάτιο; Κρίνος φαρμακοποιός, εις των διακεκριμένων παρ’ 
ήμΓν επιστημόνων, έντιμος πολίτης, πολλάς παρασχών τή πο
λιτεία υπηρεσία;. Βιογραφία τοϋ Σταματίου Κρίνου, καί 
συνεργάτου τής «Ε σ τία ς · υπαρξαντο;, θέλει δημοσιευθή εν 
τή «Ε σ τία » την έπομένην Κυριακήν.

— ’ Επίσης άπεβίωσεν ό Λουκά; Χριστοδούλ.ου, έπί μα
κράν χρόνον ύπηρετήσας ώς έλληνοδιδάσκαλος καί σχολάρ- 
χης, συγγράψα; δέ πολλά διδακτικά βιβλία έν οί; και Γραμ
ματικήν και Συντακτικόν τλς έλλ,ηνικής γλώσσης.

—  "Εν τινι των τελευταίων φύλλων τής «Βερολινείου φι
λολογικής έβδομαδιαίας έφημερίδος,· (Berliner philologi
scher Wochcns θΗΓΪΠ)έδημοσιεύθη ευμενής κρίσις περί των 
«Φιλολογικών υποτυπώσεων» τοϋ κ. Δ. θερειανοϋ.

— ’ Εν τ^ Cultura τής 'Ρώμης έδημοσιευθη κρίσις τοϋ R. 
Iîullghi περι τή; Συλλογή; τή; περι ζώων ιστορίας, τής εκ- 
δοθείσης υπό τής Βερολινείου 'Ακαδημία; έπιμελεία τοϋ κ. 
Σ . Π. Λάμπρου.

— Έν συνεδρία τής έν Μονάχω γεωγραφικής εταιρίας γε- 
νομένη τή 26 Δεκεμβρίου λήξαντος έτους ύπό τήν προεδρεία·» 
τοϋ πρίγκιπος τή; Βαυαρία; Λουδοβίκου ό Γερμανός διδάκτωρ 
κ. Ευγένιο; Όβερχοϋμμερ ώμίλησε περι τοϋ έξή; θέυατο; 
• Άπό Μεσολογγίου εις ’ Ιωάννινα, εικόνες έξ Αιτωλίας, Ακαρ
νανίας και ’ Ηπείρου» διά μακρών άναπτύξας τήν τοπογρα
φίαν καί λαογραφίαν τούτων των χωρών καί πολλά επειπων 
περί τών υπαρχόντων χαρτών των μερών τούτων τής ελλη
νικής γής, εν οίς καί περί τοϋ υπό τοϋ κ. Χρυσοχόου δημο- 
σ^υθεντος.

— Ό  γνωστό; πινακογράρο; Ερρίκο; ΚεΓπερτ έξέδωχεν 
1« Βερολίνο» δεύτερα» εκδοσιν τοϋ γενικοϋ χάρτου τή; νοτιοα
νατολική; Ευρώπη;, περιέχοντας δυο πίνακας, τόν μεν του 
'Ελλησπόντου καί τοϋ πορθμού τών Δαρδανελλίων μετά τής 
θρακικής χερσονήσου, υπό σμίκρυνσιν t ;300 000, τόν δε τή; 
Κωνσταντινουπόλεως καί τοϋ Βοσπόοου ύπό σμίκρυνσιν 
1 :200  000

— Άπέθανεν ό "Αγγλό; αρχαιολόγος James Fcrgiissoil, 
γνωστό; δια τα; εμβριθείς αυτοϋ μελετά; περί τή; αρχιτε
κτονικής τών άοχαίων Τό σπουδαιόιατον τών Εργων αυτοϋ 
είναι ή «'Ιστορία τής αρχιτεκτονική; έν πάσαις ταΓ; χώραι; 
άπό τών άοχαιοτάτων χρόνων μέχρι τή; σήμερον,» έκδοθέν 
έν τρισί τόμοι; άπό τοϋ 1805 μέχοι τοϋ 1867. Πλήν τούτων 
ό Fergusson έγραψε -Περί τών έν ’ Ινδία λαξευτών ναών» 
(184.7) -Περί τή; παλαιά; Ίνδοστανικής αρχιτεκτονική;. 
(1847) »Περί τών ανακτόρων τή; Νινευί καί τής Περσεπό- 
λεως» «Περί δενδρολατρείας καί όριολατρεία;» (1873) κλπ. 
Εις τήν άοχαίαν Ελληνικήν τέχνην άναφέρονται πλεΤστα έργα 
αυτοϋ, οϊα τό «ΙΙερί τοϋ έν ’Αλικαρνασσό» Μαυσωλείου» 
(1862) «ΙΙερί τοϋ έν Έφεσω ναοϋ τή; Άρτέμιδος» «Περί 
τοϋ Άθήνησιν Έρεχθείου,» καί -ό νεώτερον τών συγγραμμά
των του, τό «περι του Παρθενώνος.»

—  Ό  L. Leger έδημοσίευσεν έπ’ έσχατων ένα τόμον επι- 
γραφόμενον la Bulgarie. Πλήν τοϋ τελευταίου κεφαλαίου, 
όπερ έχει καταχωρισθή οχι πρό πολλοϋ χρόνου έν τη Revue 
Politique καί τοϋ προοιμίου, όπερ χρονολογεΓται από Ιο 
Νοεμβρίου, πά.τα τά τεμάχια τά άπαρτίζοντα τόν τόμον 
τοϋτον είναι παλ,αιότερα τών τελευταίων γεγονότων, τα ό
ποια συνταράττουσι τήν 'Ανατολήν. Ό  κ.Leger έννδιατρίβει 
ιδίως περί τήν πνευματικήν ιστορίαν τών Βουλγάρων καί περί 
την σημασίαν αυτών εν τή σταδιοδρομία τοϋ πολιτισμού, 
αναγράφει περίεργα τής γραμματεία; των μέρη, δηαοσιεϋει 
ολόκληρα τά 'Απομνημονεύματα τοϋ περίφημου επισκόπου 
Σωφρονίου -οΰ κατά τόν III' αιώνα παλινορθωτοϋ τή; Βουλ
γαρικής εθνικότητας, περιγράφει τόν υφιστάμενον μεταξύ ελ
ληνισμού καί σλαβισμού άγώνα έν τή Μακεδονία καί εκ
θέτει τά κατα τήν πολιτικήν κατάστασιν έν Βουλγαρία, 
ή τι; καχάστασι; έμελλε μοιραίω; νά καταλήξη εις τήν έ- 
νωσιν τή; Βουλγαρικής ήγεμονία; καί τής 'Ανατολική; 'Ρω 
μυλία;.

—  Έ ν τό» μεγάλο» θεάτρω τοϋ μελοδράματος τών Πχρι- 
σίων έπρόκειτο νά δοθή τή 14]26 'Ιανουάριου μεγαλοπρεπή;

παράστασις, παρέχουσα τρόπον τινά σύνοψιν τής ιστορίας 
τοϋ θεάτρου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ή. 
μας. Κατά ταύτην έκ μέν τοϋ Ελληνικού θεάτρου θά διδα- 
χθώσι σκηναί τοϋ Άγαμεμνανοΐ τοϋ Αισχύλου, μεταπεφρα 
σμέναι έμμέτρω; ύπό τοϋ κ. de Bornicr*Ex τοϋ ρωμαΐχοϋ- 
θεάτρου μία σκηνή τών Αιχμάλωτων τοϋ Πλαύτου- έκ τοϋ 
μεσαιωνικού θεάτρου ή παλαια γαλλική Κωμωδία τοϋ (1ι- 
χηγόρον ΙΙαθελίνον έκ τοϋ θεάτρου τών χρόνων Λουδο
βίκου τοϋ ΙΔ '. μία σκηνή τοϋ Σιδ τού Κορνηλίου καί ό εις 
τόν Μολιέρον άποδιδόμενο; φόρτοι, '// (r¡.locvxía roíí 
Μουντζούρη· Έ κ  τής ’ Ιταλικής κωμωδίας θά διδαχθώσι τό 
ποώτον Οί δίδυμοι τήη Πέργαμον, καί μετ' αυτούς θά πα- 
ρασταθή ορχηστικό; μΓμος. Εϊ; τήν παράστασιν ταύτην θά 
μετάσχωσιν οί αριστοι τών Γάλλων ύποκριτών καί άοιδών.

------------- - g »  I  0-1« = »- ------------------

Ν Ε Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ

«S fc m c i lT K  von Hermann Friedrichs. Leipzig, 1865.
’ ϊ*πό τόν λιτότατον τίτλον Ποιήματα (Gedichte) ό καί 

έξ άλλων φιλολογικών έργων γνωστός διευθυντής τοϋ έν 
Λιψία περιοδικού Magasin für die Litteratur des In- 
und Auslandes κ. Hermann Friedrichs έξέδωκεν έσχάτω;
κομψότατο» τομίδιον χαριεστάτων ποιητικών συνθέσεων. Ό  
Γερμανός ποιητής άνήκει εις τήν νέαν ποιητικήν σχολήν, ή; 
προιξάρχει ό Σάξων Walling, καί ήτι; δύναται νά παρα- 
βληθή πρός τήν γνωστήν σχολήν τών γάλλων Parnassiens 
τήν περιλαμβάνουσαν μεταξύ τών κυριωτάτων οπαδών αυ
τής τόν ΛεκόντδεΛΙλ, τόν Κοππέ, τόν Sully Prudhomme 
καί άλλους. Ώ ς ή σχολή αυτή, καί ή νέα γερμανική σχολή 
πρεσβεύει ότι ό ποιητής πρέπει νά είνε λελογισμένος εις τάς 
Εμπνεύσεις του, άληθής καί ουχί υπερβολικός εις τήν εκ- 
φρασιν τών αισθημάτων του, άκριβολόγο; έν τή συνθέσει 
καί καλλιτέχνης έν τή έκτελέσει. Μεταξύ τών ποιημάτων 
τοϋ κ. Friedrichs οί γερμανοί κριτινοί έξετίμησαν μεγάλο»; 
τήν Ποίησιν. τόν "Ερωτα, τήν Μάγισσαν καί άλλα, 
ιδιαζόντως δ* ένδιαφέρουσιν ημάς του; "Ελληνας ή Εμμετρο; 
άφίέρωσις τών στίχων εις Άθηναίαν κυρίαν, συζυγον ξένου, 
μετά πολλή; φιλοφρονητικής χάριτος γεγραμμένη, καί ό 
’ .4ρ£ι;εήι)7Κ ιστορικόν ποίημα, περιγράφον θαυμασίως τόν 
θάνατον τοϋ "Ελληνο; μαθηματικού. Ώ ς  δείγμα παραθέτο
με» παράφρασιν ένός έκ τών μικρών ασματίων, άτινα » ποι- 
κίλλουσι τόν τόμον, πολύ βεβαίως ύπολειπομένην τοϋ πρω
τοτύπου :

Τ ' άστροπελέπεοι

'Σ  τους κάμπους τούς άνθόστρωτου; βροχή μάς είχε πιάσα), 
'Αφήσαμε τά λούλουδα κ* έτρέξαμε *; τά δάση*
Κ ’ έχεΓ'ς τών δένδρων τή σκεπή, μεσ’ 'σέ κρυμμένο μέρο;, 
'Αρχίσαμε πειράγματα καί λόγια τοϋ άέρο;.
Ξάφνω μέ φόβο μοϋ ’μιλεΓ τό χαροπό της στόμα .*
—  Γιατ' είσαι τόσο ξέννοιαστο; : δέν Εμαθες άκόμα 
"Οτι τά δένδρα τά 'ψηλά τά καίει άστροπελέκι ;
Φοβούμαι* φεύγομ’ άπό 'δώ, πάμ’ άνοικτά, παίρέκει.»
Κ ’ έγο» τής είπα γελαστός :— Γιά κεραυνού; μέ μέλει 
"Οσο καί για τοϋ Ερωτος τά φλογισμένα βέλη !
Μά σάν ν' άποχριθήκανε ' ;  τά λόγια τά 'δικά μου, 
‘Αστράψανε τά μάτια τη; κ' εκάψαν τήν καρδιά μου.

Δ*
ΓΑωσσixïir ατηπ·ηματ<ύν αναίρεσες ύπό Γεωργίου Ν. 

Χατζιδάκη. Έ ν Άθήναις, 1886. 8ον μέγα σ. 84. 2 δρ. 50
Αημητρίου Α. Κορομηλδί'// χρίσις τον ΙΙοχχώpe<oc 

μΓμος εις πράξεις πέντε. Έ ν Άθηναι;, 1885. Καταστή
ματα Λ. Κωνσταντινίδου. 16ον σ. 130. 1 δρ. 50.

Με.le τη te p ï ειρηνοδικείων ύπό Ν. Ίωαννίδου. Έκ
δοτης Σπυρίδων ΚουσουλΓνος. Έ ν Άθήναις, 1885. Μέρο; 
Α ' . Sov σ. 228 μτ. πιν. 9. Δρ, 4.

Κνψ-εΛη ημερολόγιον τοϋ Ετους 1886. Υπέρ τών δεινό- 
παθούντων Ενεκα τής έπιστρατείας. Έτος πρώτον. Έν Έρ* 
μουπόλει Σύρου, 1885. 8ον μικρόν σ. κβ' 218.

’ ίποχρατονη Πανηγοριχηε μετά ποιιίλων ερμηνευτι
κών σημειώσεων πρό; χρήσιν τών μαθητών τής Β' τάξεως 
τών γυμνασίων ύπό Β. Γ. Βυθούλκα. Εκδότης Σπ. Κου
σουλΓνος. Έν Άθήναις, 1885. 8ον σ. ιέ, 103. 1. δρ. 50.
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Ενριαίδον ΈχαΓιη μεταφρασθεΓσα ύπό Γεωργίου Μ. 

Σακορράφου μετά εισαγωγής και σχολίων. Δαπάνη Γεωρ
γίου Οΐκονομοπούλου. Έν Άθήναις, 1885. Κ.Βίλμπεργ. 
8ον σ. 48. 1 δρ.80.

ΜΟΟ<

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Ιανουάριου 17, Παραοχυ!1,.

1*6 παρελθόν Σάββατον ό νΑγγλος άπεσταλμίνος *Ρώμ- 
tike, εκτελώ» παραγγελίαν τή; Κυβερνήσεω; αυτού, μετέβη 
εαρά τώ χ. Πρωθυπουργό» και παρέστησεν αΰτώ, ότι αί με- 
fixxi δυνάμει; σχεδόν πασαι, αφορώσαι εις τήν άνάγκην 
ιή; διατηρήσεως τή; ειρήνης, απεφάσισαν νά πχραχωλύσωαι 
τήν εκ τή; Έλλάδο; διατάραξιν αυτής καί πρό; τούτο έν ά- 
ναγχη ήθελον προβή έν περιπτώσει χηρύξεως πολέμου τή; 
Ελλάδος κατά τής Τουρκίας καί εις παρεμπόδισιν πανιό; 
κατά θάλασσαν έλληνιχοΰ κινήματος κατά τής ’Οθωμανικής 
’ -οχρατορίας. Α ί άντιρρήσεις τοϋ πρωθυπουργού εί; τήν 

υδαιοτατην ταυτην δήλωσιν φαίνεται ότι προεκάλεσαν 
ζωηρά» συζήτησιν, καθ* ήν ό αντιπρόσωπο; τής Αγγλίας ώ- 
μίλησεν έντονώτερον τοϋ δέοντος. Έπιμένοντο; δ’ αυτού, δ- 
χως τύχη άμέσου άπαντήσεως, αντεΐπεν ό Πρωθυπουργός 
■ρατηρήσας ότι κρίνει αναγκχΓον να συνεννοηθή προηγου

μένως μετά τών συναδέλφων του καί τοϋ βασιλέως προτού 
νά άπαντήση. Έν τή άπαντήσει δέ τοϋ Υπουργείου τών 
Εξωτερικών, έπιδοθείση εγγράφω; εις τόν άντιπρόσωπον τής 
’Αγγλίας τήν παρελθούσαν Κυριακήν, έδηλοϋτο ή άπορία 
έπί τή άπειλουμένη άναμίξει ει; τά κυριαρχικά δικαιώματα 
τής Ελλάδος καί ή έμμονη εις την κεχαραγμένην πορείαν 
τής Κυβερνήσεως* ταυτοχρόνω; δε παρήγγε.λε τό» στόλον 
νά άναχθή εις άνοικτόν πέλαγος. Περί τήν έσπέραν τής αυ
τή; ημέρας έπεδόθη τώ πρωθυπουργό» κοινή δι«κοίνωσι; τών 
αντιπροσώπων τών Εξ μεγάλ.ων δυνάμεων, έπαναλαμβάνουσα 
. υτήν εκείνην τήν δηλωσιν του αντιπροσώπου τής ’Αγγλίας. 
Ή άπάντησι; τή; Κυβερνήσεω; εις την διακοίνωσιν τούτην, 

κριθεΓσα έν ύπουργικώ συμβουλίω συγκροτηθέντι ύπό τήν 
εδρείαν τού βασιλέως, δέν έπεδόθη μέχρι τούδε*ή έλληνιχή 

Κυίέρνησις λέγεται ότι θά δηλόιση 8Γ αυτής, ότι ή υποταγή 
ει; τά χελεύσματα χαί τάς άπειλάς τών δυνάμεων προσβάλ
λει τήν άνεξαρτησίαν τοϋ κράτους, χαί ότι οί λόγοι δι’  ου; 
ίξωπλίσθη ή Ελλάς δέν έξέλιπον.

— Κατόπιν τούτων όμοφώνω; ό τύπος τής πρωτευούση; 
παροτρύνει τήν Κυβερνησιν εις ερρωμένην αντίστασιν εις τήν 
πίεσιν αυτήν τή; διπλωματίας, καί ζητεΓ τήν άμεσον ένέρ. 
γειαν. Μετά δέ τήν αγγελίαν τής συμβάση; έν Αγγλία 
υπουργική; χρίσεω;, ήτις ήκούσθη εΰφροσύνως έν Έλλάδι, 
ήρχισαν έπικρατούσαι γενικώς έλπΐοις περί αΐσιωτέρας τρο
πή; τοϋ Ελληνικού ζητήματος, αν ώς ελπίζεται άνέλθη είς 
την αρχήν τό κόμμα τών φιλελευθέρων έν ’Αγγλία.

— Τή παρελθούση Κυριακή έγένετο ενταύθα συλλαλητή
ριο» εν ω διεμαρτυρήθησαν οί συνελθόντες κατά τή; εξασκου- 
Ιιενης πιέσεως ύπό τής Αγγλία; καί έξέρρασαν τήν πεποί- 
θησιν ότι ή τε βασιλεία καί ή Κυβερνησί; θέλουσιν άντιστα- 
θή ενόπλω; κατά πάσης παρεμποδίσεω; προσβαλλούσης τήν

,1 ’Εθνικήν κυριαρχία». — Όμοια συλλαλητήρια έγένοντο έν 
Ναυπλίω, έν ΙΙειραιεΓ, έν Πάτραις καί έν Κερκύρα.

— Προσεκλήθησαν ει; Αθήνα; άπαντε; οί αξιωματικοί 
του ναυτικού οί έπ* άδεια ή έπ* άλλοι; λόγοι; διατελ.οϋντε; 
έκτ ος της ύπηρεσία; έν tq η έν τί, άλλοδιπί}.

— 01 χληρωτοι της δ&υτέρα; σειράς του 18 8 ο έκλήθησχν 
τηλεγραφικής διαταγή; να προαέλθωσιν etς τα οίκεΓα

-»ρατολογικχ γραφεΓα την 15 μεσοΰντο; πρός κατάτα- 
Κατατάσσονται δ* ε:; τά τιλησιέστερα εις την κατοι- 
των τάγματα.

— Διά Β. Διατάγματος ή έκτέλεσις του διά νόμου ψηφι- 
®βέντο; προϋπολογισμού τών εκτάκτων δαπανώ« άρχεται άπό

1 *Ιανουαρίου 1.S86. Πρός πληρωμήν δέ τών κατά τόν 
^iva Ιανουάριον άναγνωρισθησομένων εξόδων τίθεται «ις 

διάθεσιν του μέν *Τπουργείου τών στρατιωτικών πίστω-
δρ. 20,5-25,937 καϊ 95°/0 τοϋ δέ υπουργείου τών ναυτι- 

*ών πίστωσις δρ. 996. 174.
Ή  ιατρική σχολή έρωτηθεΓσα ύπό τοϋ ϋπουογείου τής 

ιδεύσεως τίνες τών άρχαιοτέρων καθηγητών τής ειδικής 
λόγιας καί θεραπευτικής Εχουσι τά προσόντα διά τήν 

ά» τή; κλινικής διδασκαλίας είς άναπλ,ήρωσιν τοϋ θα-

νόντος καθηγητοΰ Πρετεντέρη Τυπάλδου, συνέστησε τους 
καθηγητάς κχ. Γ. Καραμήτσαν καί Κ. Δηληγιάννην, ϋπο- 
μνήσασα ότι ό τελευταίος είναι αρχαιότερος.

— Ή  πεδιάς τής Στυμφαλίας κατεκλύσθη ύπό τών ύδά- 
των έκ τής ύπερχειλίσιως τής ομωνύμου λίμνης. Μεγάλα: 
ζημία: έγένοντο εις τά κτήματα, τούς μύλους κλπ. Ή  διά 
τών οδών και τοϋ σιδηροδρόμου συγκοινωνία διεκόπη, πολλά 
δέ τεχνικά Εργα τής συγκοινωνίας έβλάβησαν.

— Κατά τήν «Εφημερίδα· δέν εινε ακριβής ή δικδοθεΓσα 
ε'δησις ότι ό έν τή Μεσογείω αγγλικός στόλος διετάχθη νά 
καταπλεύση είς ΙΙειραια. Ό  αγγλικός στόλος ναυλοχεϊ Ετι 
εν τό» λιμένι τής Μελητης.

— Έδόθησαν παραγγελίαι πρός χορήγησιν καί συμπλή- 
ρωσιν τού Ιματισμού καί τής ύποδύσεω; τών άνδρών τοϋ 
ενταύθα συντάγματος, έξ ού εικάζεται ότι λίαν προσεχώς 
μελλει ν’ άπέλθη έξ Αθηνών.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Τ Η Ϊ  Κ 2 Τ ΙΛ Σ

κ. Σ. Β. Βραίλαν. Ένεγράψαμεν πάντας τούς σημειουμέ- 
νους. Σάς ευχαριστοϋμεν διά τάς ύπερ τή; «Ε στίας, φιλι
κά; ένεργείας σας. Κατά τά λοιπά είμεθα εντελώς σύμφωνοι. 
Άπηντήσαμεν καί ιδιαιτέρως.— κ. Π. X. Μάντσεστερ. Ίνα  
καταταχθή τις είς τόν έλληνικόν στρατόν ώς εθελοντής, ανά
γκη οΰ μόνον νά Εχγ, αποκτήσει τήν Ιλλην. ιθαγένειαν, άλλά 
καί νά έγχριθή ή αΕτησίς του ύπό τοϋ 'Γπουργείου τών Στρα- 
τιωχιχών, εί; δέ την Σχολήν τών ύπαξιωματικών εισέρχονται 
μετά δοκιμαστηρίου; Εξετάσεις οί έπί 3 Ετη τουλάχιστον ύπη- 
ρετήσαντες ώς ύπαξιωματικοι εν ταΓς τάςεσι τοϋ Ενεργού στρα
τού. Δίδακτρα δέν πληρόνονται ύπό τών μ«θητών τής Σχολής 
ταύτης, Εξέρχονται δέ μέ τόν βαθμόν άνθυπολοχαγοϋ τοϋ πε
ζικού ή τοϋ Ιππικού μετά τριετή μαθητείαν. Τών άπλών στρα
τιωτών ό μισθός είνε λεπτά 67 καθ’  ημέραν, συμπεριλαμβα
νομένου καί τοϋ σιτηρεσίου^ των δε εθελοντών δ χρόνος τής 
ύπηρεσία; ορίζεται υπό τοϋ 'Γπουργείου— κ. 1. Κ. Φιλιπ- 
πούπολιν. ΈΧήφθησαν, ένεγράφητε δέ εί; άμφότερα, χαί ήρ- 
ξκτο ή αποστολή. Τό περίσσευμα σάς επιστρεφομεν εν ιδιαι
τέρα Επιστολή.—χ· Ν. Κ. Ίσμαήλιον. Τά χρήματα Ιλή- 
φθησαν παρά τοϋ Εν ΠειραιεΓ κ. I. Κ. Ένεγράοη καί ό κ. 
Ζ. Ζ., άπεστάλησαν δέ τά παρά τοϋ *κ· Κ. Ζ. ζητηθέντα, καί 
τά καθυστερήσαντα φύλλα τοϋ κ I. Κ. Σας ευχαριστούμε » 
διά τάς ύπερ τής «Έ σ τ ί.ς · εϋμενεΓς φροντίδα; σας. — κ. X. 
1. Κάιρον. Έλήφθησαν. Είς επιστολήν σας άπαντώμεν ταχυ- 
δρομιπώς.—κ. Π. Κ . Καί οί Τούρκοι τής αυτής λέξεως ποι
ούνται χρήσιν εινε αραβική, σημαίνουσα εκκλησίαν, συνά- 
θρο-.σιν, έκ τοϋ ρήματος τζαμϊία, συναθροίζεσθιι* ή δέ γαλ
λική mosquée ( ίταλ. raoschea, γερμ. moschce, αγγλιστί 
mosquel έλήφθη εκ τοϋ αραβικού μεστσιδ, σημαίνοντος ευ- 
χτήριον ο'χον μικρότερον τοϋ τζαμιού.— Άραβιχή Επίσης εινε 
καί ή λέςις μινχρεζ (μενάρετ), σημαίνουσα κυρίως τόπον 
φωτός, φανόν.— κ. Α. Σ. Αλεξάνδρειαν. Έλήφθη ή επιταγή, 
ϊπληρώθησαν τά σημειούμενα, καί εστάλησαν ύμΓν αί απο
δείξεις ταχυδρομικό»;.— Κυρίας Ζ- Μ. Κωνσταντινουπολιν καί 
X. Π. Σύρον, καί κκ. X. Π. Τ.ΓΙρέβεζαν, Δ. Α. Μεσολόγγιον, 
1 Π. Μ. Τρίπολιν, Δ. Ν. Μ. Μηλέας, I. Τ . Βώλον, Ν. X. 
Λάρισσαν, Φ. Δ. Μ. Κέρκυραν, Δ. φ. Χχνία, Μ. Ν, Δ. Σύ
ρον, Β. Φ. Πάτρας, Μ. Θ. Τ. καί Γ. Δ  Α. Κεφαλληνίαν, 
χαί Κ. Σ. Τ. Θεσσαλονίκην. Έλήφθησαν.—ΆχριβοΑόγιρ. 
Συμιώνω; τή αρχαία συνήθεια δυνάμεθα νά λέγωμεν άπό τή; 
1— 10 έκαστου μηνός, άρχομέ»ου η ίσταμένου* άπό τή; 11 
— 20 μεσούντο; μηνός καί άπό τής 21 -31 παυομένου, λή- 
γοντος, φθίνοντος, απιόντος μηνός» Ή  υπο τών πολλών συνει- 
θιζομένη δήλωσις τών μερών τοϋ μηνός, ή διαφέρουσα τής 
παρ’ αρχαίοι; έν χρήσει, δέν είναι όρθή, ήκιστα δ' άξιοσύ- 
στατος δυστυχώς είναι ή έν έγγράιροις δημοσίοις αυθαίρετο; 
διαίρεσις τοϋ μηνδ; καί ή παραμέλησι; τής άκριβείας καί 
τής κυριολεξίας.— κ. I. Τ . Βώλον. Μετά τήν αποστολήν τών 
βιβλίων Εμεινε περίσσευμα δραχ. 1,40, όπερ τηροϋμεν εί; τή» 
διάθεσίν σα;.— Κυρία» Π. Ν. Β. και κκ. I. Κ. Πειραιά, I. 
Σ. Α. Σύρο», Β. Α. Φ. Πάτρα; καί Φ. Μ. Π. ΛονδΓνον. Τά 
ζητηθέντα άπεστάλησαν.— κ. Α. Κ. Ναύπλιο». Έλήφθη Εγ
καίρως τό άντίτιμον, άπεστάλη δ' ύμΓν άλλο άντ'ι τοϋ πα- 
ραπεσόντος φύλλου. — κ. Α. Κ. Πάτρα;. Έλήφθησαν, καί έ- 
πληρώθησαν τά άνήκοντα εί; τήν Διευθυνσιν των «Ε. Μ.» —
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χ. Θ. Ν. Α· Μυτιλήνην. Άπάντησίν μας έχετε ταχυδρομικώς. 
— κ. I. II. Δίγιον. Έλήφθησαν. Σάς ευχαριστοϋμεν. — 
Γλωσοιχω παρατηρητί). Δεν εγκρίνομεν την διόρθωσίν 
σας, διότι νομίζομεν, ότι δεν είναι ορθή, Γαλήν λέγαντε; οI 
αρχαίοι δεν ένόουν τήν γάταν, άλλα την κοινώς καλουμένην 
νυφίτσαν. Εις τήν ’Ελλάδα καί τήν Νότιον 'Ιταλίαν είσήχθη 
ή γάτα έν τοΓς μεταγενεστέροις χρόνοις έκ τής Αίγυπιου, όπου 
τό πρώτον έξημερώθη. Το νόμισμα τοϋ Τάραντος δεν απεικο
νίζει γάτον, άλλα πάνθηρα. Λίαν απίθανον, οτι ό 'Αριστοτέ
λης λέγων αίλουρον, έννοεΓ τόν ήμερον γάτον. Τιμόθεο; ό Γα- 
ζαΓος, συγγραφεύς τοϋ C  μ.Χ. αίώνος, η ό  σχολιαστής αυ
τού είναι αληθές ότι λέγει: ·ό  αίλουρος ό λεγόμενος παρ' ή- 
μΓν κατά συνήθειαν ρωμαΐστί κάττα-· άλλ’ ό αυτός συγγρα
φεύς μικρόν κατωτέρω λέγει επίσης.’ ·τής ίκτιδος, ήτις λέγε
ται έν τή ήμετέρα συνήθεια αίλουρος.» Έ ν  τοιαύτη συγχύσει 
ονομάτων καί ιδεών πάσα Ιρμηνεία είναι επισφαλής.— κ. X. 
X. "Αρταν. Άπεστείλαμεν τά ζητηθέντα, ένεγράψαμεν δέ 
τούς χκ. Ν . Α. καί Θ. Μ. Τ4ς ευχαριστίας ήμών διστήν 
φιλικήν ύποστήριζιν. —  Κους Άδελφ. Π. Εάνθην. Έλήφθη- 
σαν τά σταλέντα παρά τοϋ κ. Μ. Ταχυδρομι/ώς δ’  άπηντή- 
σαμεν εις επιστολήν σας — χ. A. Ν. Βώλον. Έλήφθησαν. Θέ- 
λομεν τούς άποστείλει ϋμΓν ευθύς ώς έτοιμασθώσιν.— χ. Μ.Κ. 
Βέρροιαν. Άπεστάλησαν άλλα άντί τών άπολεσθέντων διά 
του εν Θεσσαλονίκη χ. X. I., δι* ού καί θά γίνεται τοϋ λο- 
ποϋ ή αποστολή.— κ. Ν. Γ. Π. Ροστόβιον. Άπεστάλησαν 2 
αντίτυπα.— κ. Γ. I '.  Φαλτσίον. Έλήφθησαν εγκαίρως, διετέ- 
θησαν δέ κατά τάς ύμετέρας οδηγίας, ώς ιδιαιτέρως έγράψα- 
μεν ύμΓν. ’Ακόμη δεν έλάβομεν εκ Λαρίσης είδησιν.— κ. Ν. 
Ν. Ταυρίδα. Έλ.ήφθησαν, άπεστάλησκν δ’ ύμΐν τά ζητη
θέντα, πλήν τοϋ .'Ημερολογίου» Πρίντεζη, όπ-ρ δέν είναι δυ
νατόν ν’ άποσταλή τσχυδρομικώς. "Οθεν ζ'/ομεν εις τήν διά- 
θεσιν ύμών τό περίσσευμα βρ. 5. Τήν πρότασίν σας περί τών 
3 συγγραμμάτων άδυνατοϋμεν να δεχθώμεν. Ή  μετάφρασις 
τοϋ «Φάουστ» θά έκδοθή βραδύτερον. Τα έν τή » ’Εστία» δη- 
μοσιευθέντα δέν έξεδόθησαν χωριστά, πλήν τής « ’ λθην-,ίδος«, 
ής άντίτυπα τιμώνται δρ. 2. Τοϋ Δίκενς έβημοσιεύθη μόνον ό 
.Όλλιβερ Τουίστ.· Ή  γερμανική γραμματική ττς Νεοελλ. 
τοϋ κ. Βλάχου τιμαται δραχ. 3. — κ. Π. A. Α. Γέϊσκ. Έ - 
λ.ήοθη τό άντίτιμον τών τε συνδρομών καί τών άλλων συγ
γραμμάτων. Σας εύχαριστοϋμεν θερμώς διά τήν ευμενή φρο
ντίδα. Έ ν  ιδιαιτέρα επιστολή άπεστείλαμεν τάς αποδείξεις, 
—κ. I. Κ. Λεμησσόν. Άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς εις επι
στολήν σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ

ΤρεΓς μήνας λέγουν ότι ζώ. "Αν τό μεσα'ον λείψτμ 
’ Λ θάνατον θά μέ ίδής 
’ Ενώ δέν είδε με ούδείς.

Ποϋ κατοικείς;— Καί εις τήν γην κ.Γ εις τ ’ ουρανοΰ τά υψη.

’ Ολόκληρον νήσος μικρά, έν τώ  Αΐγαίιρ κείμαι, 
ενδόξου ποιητου πατρίς,
Τόν τράχηλόν μου άφαιρείς ; 

Τό όνομά μου ήλλαξες, πλήν πάλιν νήσος είμαι.

X  Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ  Ι Ο Ν

17 Ιανουάριου 1886

Αάνεια τής Κυβερνησεως Τρέχουσα Τιμή.

Τών 170,000,000 τών δ ·/· Φρ· χρ.
. 120,000,000 τών 5 . .  '»
■ 60,000,000 τών 6 . . .
• 26,000,000 τών 0 ■ ·  ·
• 25,000,000 τών 9 ·  ·  ■
• 25,000,000 τών 8 . . .
» 10,000,000 τών 6 ·  »  ·

4,000,000 τών 8 · . .
• 6,000,000 τών 6 · Δρ. παλ.
Κτηματιχαί Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ.

Β ιο τω τικ ά  Β α τα σ τή μ α τ ι

ΕΤΑΙΡΙΑΙ

Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Λρ. ν. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα · . . Φρ.
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ■ 

Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών και Πειραιώς.. ■ 
Εταιρία Φωταερίου.................. Λρ.

ΣυναΑ.Ιάγματιι
ΛΟΝΔΙΝΟΤ— Τραπεζικόν Όψεως. . . .  

" . 3μην..........
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — Εθνικής Τραπέζης Οψεως.

• Τραπεζικόν 3μην
Νομίσματα

Εικοσάφραγκον . .................... .
Λίρα οθωμανική..............................

306—  
317—  
402—  
345—  
259—  
251 —  
173.— 
226. 
85—

421—

37.30—
63—  
56—  
55. V, 

299. V,

31.70
31.45
125.50

24.87
28.40

ΤΠΝΩΤΙΣΜΟΣ ζΈI S* -

JH  ΖΩΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΟΣ ΠΕΡΙ Μ ΑΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

[περί γοήτων, μάντεων, δαιμονολήπτων, πιριοτρεφομένων 
τραπεζών, μυστηριωδών πνευμάτων, μεσαζόντων θαυματο
ποιών κτλ.] . -·5$—

ύπό ΙΩ. Φ Ο ΓΣΤΑ Ν Ο Ϊ·, ίατροϋ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άντί δραχμών δύο έν τω  βιβλιοπωλείω τής 
« ’Εστία;· ,Ταχυδρομ. άποστελλόμενον δραχ, 2.30.

ΓΕΩΡΓΙΟ Υ ΣΟΥΡΠ

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
E I S  Τ Ο Μ Ο Υ Σ  2 .

Τ ε μ δ ν τ α ς  δ ρ α χ . 5 — Τ α χ υ δ ρ ο μ .  ά π ο σ τ ε λ λ ό μ ε ν »  

δ ρ α χ . 5 ,5 0 .

Α Ρ Τ Ι  Ε Κ ί Α Ο Ο Ε Ι Τ

Κ Ω Σ Τ Η  Π Α Λ Α Μ Α

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΟΥ
ΤΡΑΓΟΤΛΙΛ m  ΑΙΜΝΗΣ-—ΤΡΑΓΟΪΑΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ZÜIIS 

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΤΡΑΓΟΤΔΙΑ
Τ ε μ - ά ίτ α ε  î ïp c t jç .  S , î 5 0 .  —  Τ α χ ο ^ ρ ο μ ι χ ώ ς  ά ϊ ϊ ο α τ ε λ λ ό μ , ε ν ο ν  3 Î . 8 0 .

Έ ν  Ά θήνα ις, έχ τοϋ  τυπογραφείου τώ ν  Κ α τασ τημά των A X E S T I I  Κ Β Ν ΪΤ Α .Ν Τ ΙΧ ΙΑ Ο Τ  306— 1866.


