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Ό  χ. Π. Δ . Άρχουδάρη; χατέθηχεν εί; τό Κεντρικόν τα- 
Τον δρ. οεχακισχιλίας έκουσΐαν εισφοράν υπερ των εθνικών 
γκών.

Ό  δήμο; Ειδύλλια; ΐψήρισε δρ. 300 πρό; αγοράν ήμιό
νων διά τόν στρατόν, ό δέ τής Κραναιας Κεφαλληνίας δρ αχ. 
U00 πρός τόν αυτόν σκοπόν, καί έτέρα; 1000 ύπέρ τού 

.*θρου Σταυρού.

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

Έδημοσιεύθη βασιλικόν διάταγμα κανονίζον τήν υπη
ρεσίαν καί τα καθήκοντα τών έφορων τώ/ αρχαιοτήτων 
και τά περί αρχαιολογικών συλλογών. Διά τοϋ διατάγματος 
τούτου τό κράτος δ.ηοέθη εις ένδεκα αρχαιολογικά; περιφε- 
ρ!α;, ή-01 α') Αττικής 6') Βοιωτίας καί νομοΰ Εύβοιας, 
γ’) Φθιώτιδας κα! Φωκίδας, δ' Θεσσαλίας. ε’) νομού Αιτω
λίας καί Ακαρνανίας καί "Λρτης. ς·') Άργολίδος καί Κο
ρινθίας. ζ )  Ίονίων νήσων, Άχαίας καί "Ηλιδο;, πλήν τής 
“ΡΧ.κία; ’ Ολυμπίας, ή) ’Ολυμπίας καί νομού Μεσσηνίας, θ’ ) 
Αρκαδίας, ί) Λακωνίας καί επαρχίας Κυθήρων, καί ιχ') 

νομοϋ Κυκλάδων. Αί έν τή περιφερεία ’Αττικής αρχαιότη
τες υπάγονται άμέσω; ύπό τήν έπιτήρησιν τοϋ γενικού 
•φορου, εν έκαστη δέ λοιπών περιφερ1 ιών διορίζεται εϊς έφο-
ΡΘ αρχαιοτήτων.

— Ύπό τήν επιγραφήν «Xuticc sur le livre de Bnrlaam 
M Joasaph, accompagnée d’  extraits du texte grec et 
«es versions arabe et éthiopienne, ό γνωστό; έν Παρι- 
-ό ι; λόγιο; κ. Η. Zolenberg έδημοσίευσε σ-ουδαίαν καί 
λιίαν λόγου πραγματείαν περί του ωραίου τούτου χριστια- 
κου μυθιστορήματος Ό  Βίος Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ άπε- 

•οίδετο μέχρι; εσχάτων, ώς γνωστόν, εί; Ίωάννην τόν Δαμα- 
Vov, άλλ’ ή νεωτερα κρτική άπέχρουσε τήν περί τούτου 
μην, ει; τήν όποιαν έδιδεν ύπόστασιν μόνη ή επί τών 
αιοτέρων χειεογράφων επιγραφή καθ’ ήν .ή  ψυχωφελής 
opta· αΰτη μεεηγε'χθιΐ ·έκ τής ενδότερας τών Λιθιά- 

*<“ν χώρας, τής Ινδών λεγομένης, διά Ίωάννου τού Μονά- 
X°'J, ανδρό; τίμιου καί έναρέτου μονής τοϋ Άγιου Σάβα.· 
Λ* κ. Zotenberg άποδεικνύει έν πρώτοι ς, διά πειστικών 
·ζΧο·ρημάτων, δτι τό μ> Γ!/γεχβη ούδαμώς ισοδύναμε; έν- 

®*yj* πρός τό μεταφράσθη, άλλ' ότι ή συγγραφή αυτή 
Ι έαυτήν παρέχει πάντα τά τεκμήρια τής Έλλν,-

νικής πρωτοτυπίς. Ακολούθως, παραβαλλων τό υφος 
αυτής πρός τό τοϋ Δαμασκηνού, καί έξετάζβν τά 
χωρία ιδίως ένθα ένόμισάν τινες ότι άνευρίσκουσι τόν 
κάλαμον τοϋ Χρυσορρόα, αναδεικνυει αβάσιμον τήν θεω
ρίαν περί τής τοιαυτης τοϋ βιβλίου πατρότητος. Έπί τέλους 
έκ τής έν τιρ Βίω τούτω περιεχομένης Οεολογικής Ολης καί έκ 
τής έν αυτω ομολογίας πίστεως περί τής φύσεως τοϋ Ίησοϋ 
Χριστού, εξάγει ότι κα-à πάσαν πιθανότητα έγρίφη πρό τοϋ 
έτους 034. μ. X , ένώ ώς γνωστόν ά Δαμασκηνός ηκμασεν 
εκατόν μετέπειτα έτη, ή τος περί τό πρώτον ήμισυ τής όγδοης 
έκατονταετηρίδος.

Ό  Βίος Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ, παρεκτός τής άλλης αυτού 
άξίας, άπησχόλησε τούς περ! τήν συγκριτικήν φιλολογίαν χαί 
γλωσσολογίαν Ινδιατρίβοντας διά τήν σχέσιν αύτοΰ πρός τά 
ιερά τών Ινδών βιβλία. Τινές τών έν αυτφ παραβολών ανευ
ρίσκονται εις τάς Βουδιστικάς σύλλογός, πολλαί δέ περιχο- 
παί του υπαρχουσιν απαραλλακτοι σχεδόν εις την Ινδικήν 
συγγραφήν Λαλιταβιοτάρα, έν ή ή β.ογραφία τοϋ Βούδα. 
Καί τό ονομα αϋτό τού Ίωάσαφ έθεώρηαεν ό Max Müller 
ώς παραφθοράν τού Bodhisattva. ονόματος τού Βούδα. ’Α λ
λά πριν η έπισύρη την προσοχήν τών γλωσσολόγων, ό Βίο; 
Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ, άπήλαυαεν εν τώ χριστιανικοί χόσμιρ 
φήμη; μεγάλης όσω καί διχαίας. Μεταφρασθείς εις διαφόρου; 
γλωσσάς υπήρξε κατα τους μέσους αιώνας προσφιλές τών 
χριστιανών άνάγνωσμα έν τή Δύσει, καθώς καί έν τή ήμε- 
τέρα ’Ανατολή. Πράγματι δέ τό γραφικόν τοϋ ύφους, ή χάρις 
τής διηγήσεως καί τό υψος τοϋ θρησκευτικού αισθήματος ά- 
ποκαθιστώσι τό χριστιανικόν τούτο διήγημα έφάμιλλον, εί 
καί ουχί άνώτερον, τής περιώνυμου Μιμήσεως τού Χριστού, 
καί ευχής έργον ήθελεν εισθαι ή έκ νέου διάδοσίς του εις τόν 
Ελληνισμόν δΓ άπλής τινό; και τοΓς πάσι καταληπτής πα- 
ραφράσεω; τοϋ κειμένου. Τοιαύτη παράφρασις ουδέποτε, καθ’ 
όσον γνωρίζομεν, έδημοσιεύθη, ύπάρχουσιν όμως χειρόγραφοι 
τοϋ βίου Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ μεταφράσεις εις τήν χυδαία·/. 
Έν υποσημειώσει (σελ. G) ό κ. Zotenberg αναφέρει τήν έν 
τή Νανιανή τής Βενετίας βιβλιοθήκη χειρόγραφον μετάφρασιν 
Πέτρου τοϋ Κασιμάτη, και άντίγραφον αυτής σωζόμενον έν 
τή Βοδλεΐανή φέρον δέ τήν χρονολογίαν τοϋ 1632.

—  Έ ν τώ Magazin für die Litteratur des in- u. Aus
landes ό κ. Αυγ. Βόλτς έδημοσίευσεν έμμετρον γερμανικήν 
μετάφρασ.ν τής Νεραχύας μάννας τοϋ κ. Δροσίνη, μετά 
εισαγωγής περί τής δημώδους παραδόσεως, ήν ήκολούθησεν 
ό ποιητής.

— Έξεδόθη έν ίδιαιτέρω τεύχει ή έν τώ Παργασσίρ ιό 
πρώτον δημοσιευθεΓσα πραγματεία τής Κα; Αικατερίνης Λα- 
σκαρίδου « περί τοϋ Φροβελιανου συστήματος.»— 'Επίσης έ- 
ξεδόθησαν ιδιαιτέρως τα εν τώ ΙΙαιΑιιγωγίΧω σχολειιρός- 
μοσιευθέντα "Απομνημονεύματα εκδρομής κατα την Εύβοι
αν καί τήν Σκϋρον- ύπό κ. Μιλτ. I. Βρατσάνου.

— Μετά μακράν νόσον απεβίιοσεν έν Κάνναις τής Γαλλίας 
ό ’Εμμανουήλ Μιλλέρ, έν ήλιχία 73 έτών. Α ! εμβριθείς αύτοϋ 
έτευναι περί τής ’ Ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας, αί 
χριτικώταται ίχδόσεις αρχαίων 'Ελλήνων καί Βυζαντίων συγ
γραφέων κατέστησαν τό όνομά του γνωστότατο'/ καί προσφι
λές έν Έλλάδι. Έ κ  τών πρώτων έργων αυτού ην ό πολύτιμος 
κατάλογος τών έν τή βιβλιοθήκη τοϋ Έσκουρ.άλ ελληνικών 
χειρογράφων, περιέχων πλήν άλλων κα; σπουδαιότατα; πλη
ροφορίας περί τοϋ βίου καί των εργασιών ’ Ελλήνων λογιών 
τής ΙΕ’ και τής 17’ έκατονταετηρίδος. Επόμενο; τώ  παρα- 
οείγματι τοϋ Buissunade ό Μιλλέρ έτόλμησε νά άναλάβη και 
εκδόσεις Βυζαντίων ποιητών, έν ω χρόνω οί πλ.εΓστοι τών Ευ
ρωπαίων έλληνιστών κατεφρόνουν καί έχλεύαζον τάς τοιαύ- 
τας ασχολίας· έξέδωκεν δ' εϊς δύο τόμους τούς ιάμβους Μα
νουήλ τού Φιλή καί πλεισϊα ποιήματα Θεοδώρου τοϋ Προ
δρόμου. ’ Εκλεχθείς έν έτει 1560 μέλος τής ’ Ακαδημία; τών 
επιγραφών καί τής άρχαιολογίας, διορισθείς δ’ έν έτει 1875 
καθηγητής τής Νεοελληνική; έν τή σχολή τών ’Ανατολικών 
γλωσσών, καί εϊς τών ιδρυτών χρηματίσας τοϋ έν Παριαίοι; 
Συλλόγου πρός ένθάρρυνσιν τών Ελληνικών σπουδών εν Γαλ
λία, συνειργάσθη έν τοΓς περιοδικούς τούτων δημοσιευμασι,
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roic Notices et extraits (les Manuscrits xat τή Έπετηρίδι 
(Annuaire) τού Συλλόγου, προ; δέ καί ëv τή ’ Αρχαιολογική 
επιθεωρήσει (Revue archéologique), δημοσιεύων πολλά; xa: 
ποικίλας πραγματεία;, ίδια περί τή; βυζαντιαχή; φιλολογία; 
καί περί τή; νεοελληνική; γλώσσης.

— Έξεδόθησαν εν Κανταβριγία ύπό Καρόλου Βαλδστάνι
Δοκίμια περί zrjc r/ jfr ije  zoo Φειδίαν (Essays on the 
Art o f  Pheidias, by Ch. Waldsiein). Ό  συγγραφεύ; άπο- 
στέργων τήν φιλολογικήν έξέτασιν των μνημείων τή; αρχαία; 
τέχνη; σχεδόν καθ’  ολοκληρίαν παρορα τα; περισωΟείσα; 
γραπτά; περί αύτών μαρτυρία;, έμμένων άποκλειστικώ; εί; 
τήν μελέτην τοϋ τρόπου τή; καλλιτεχνικής εργασία; καί τή; 
κατασκευή; αυτών. Μετά τα προεισαγωγικά κεφάλαια περί 
τή; σπουδή; τή; κλασσική; αρχαιολογία; κα'ι περί τοϋ χαρα- 
κτήρο; τοϋ φειδαΓ/οϋ έργαοτηρίου. πραγματεύεται διά μα
κρών περί τών αναγλύφων καί τών αγαλμάτων τοϋ Ιίαρθε- 
νώνο;, προτείνων διαφόρου; ερμηνεία; καί εικασία;, παρα- 
κεκινδυνευμένα; ενίοτε, αλλά πάντω; άξια; πολλή; προσοχής 
καί μελέτη;.

— Πρό μικροϋ έδημοσιεύθη Ιν Αγγλία νέον τεϋχο; τή; 
ύπό τή; Γραφογνωστική; εταιρία; τοϋ Λονδίνου δημοσιευό
μενη; σειράς πανομοιότυπων χειρογράφων. Τό τεϋχο; τοϋτο 
θέλει περιέχει πλήν άλλων λατινικών πανομοιότυπα τών 
έξης έλληνικών χειρογράφων· II δυο ελληνικών παπύρων έκ 
τή ; αιγυπτιακή; Μέμοιδο; τών έτών 1C3 καί 164 π. X. 
2 συμβολαίου έκ τή; αιγυπτιακής Πανοπόλεω; γεγραμμένου 
τώ  608 μ. X. 3) Έλληνικολατινικοϋ γλωσσάριου τοϋ ένα
του αΐώνο; 4) τή; εν τή ΒοδληΤανή βιβλιοθήκη τοϋ Ό ξω- 
νίου Γενέσεω;, χειρογράφου τοϋ ενάτου αΐώνο;. 5) τοϋ χει
ρογράφου τοϋ Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, τοϋ ετου; 072, τοϋ 
περιέχοντο; ταχυγραφικά σημεία άναγνωσθέντα παρά τοϋ έν 
Βιέννη καθηγητοϋ Gillhauer 6) εκκλησιαστικών κανόνων 
τοϋ ότου; 1012.

— Τόν προσεχή μήνα δημοσιευθήσεται δ πρώτο; τόμο; 
τών μετά τον θάνατον τοϋ Ουγκύ εύρεθέντων ανεκδότων 
έργων αυτοϋ. Ό  τόμο; ούτο; επιγράφεται Théâtre en 
liberté.

—  Ό  έν Παρισίοι; εκδότη; Calmann Lévy αγγέλλει 
τήν έκδοσιν Μεγά.ί>/c εγχυχ.Ιοτταιδείαΐ (Grande Ency
clopédie) ή ευρετηρίου μεθοδικού τών επιστημών, τών 
γραμμάτων καί τών τεκνών. Τό όλον έργον θά άποτελέση 
εί/.οσιπέντε τόμους, είναι δ’  ανατεθειμένη ή διεύθυνσι; 
τή; συντάξεως εϊ; επιτροπείαν επιφανών συγγραφέων, έν οΐ;
ό Berthclot, ό Glasson, ό Levasseur καί ό Eug. Muntz.

— Πρό τινων ημερών έπωλήθη έν Λονδίνω επί δημοπρα
σία; συλλογή τών πρώτων εκδόσεων τών έργων τοϋ Άγγλου 
μυθιστοριογράφου Δίκενς. Εΐ καί δεν παρήλθον πολλά έτη 
από τή; έκδόσεως αυτών, όμω; έπωλήθησαν εις τιμάς σχε- 
τικώς ύπερόγκους. Ούτως ή πρώτη έκδοσις τών Εγγράφων 
τών Πικουίκων ήνοράσθη άντί 28 λιρών στερλινών, ή δέ 
τοϋ "ΟΛιδερ Τονιοζ άντί λιρών 13.

—  Ό  σουλτάνο; έδωρήσατο διακόσια; τουρκικά; λίρα; 
ει; τον τουρκον ιστοριογράφον Λουτφήν Έφένδην επί τή 
ευκαιρία τής δημοσιευσεως τού έκτου τόμου τής παρ’ αυτοϋ 
γραφομένης ν'Ιστορίας τοϋ οθωμανικού κράτους· δι’ ου τό 
έργον πλησιάζει νά συμπληρωθή.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Μαυρογορδάτεεοφ βιβλιοθήκη ήτοι γενικό; περιγρα
φικό; κατάλογο; τών έν ταΓ; άνά τήν Ανατολήν βιβλιοΟήχαι; 
εύρισκομένω. έλληνικών χειρογράφων,καταρτισθεΓσα καί συν- 
ταχθεΓσα κατ’  εντολήν τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικού 
φιλολογικού συλλόγου ύπό .1. ΠαπαδοπούΛον ζοδ Κέ
ραμέ·ωχ. Έ ν Κοινσταντινουπόλει 1885, 8ον, σελ. 45—84.

Σντοχζιχη 'χβεσίΐ -α.Ι·ιιογραφιχΆν ερεννωε έν τε 
Κωνσταντινουπόλει καί εν ταΓ; χώραις τοϋ Πόντου διά τήν 
Μαυρογορδάτειον βιβλιοθήκην ύπό Α· Ϊ1α~αδοτζον.Ιου ζοΰ 
λ εραμ/ωο. Έ ν  Κων)λει 1885. 8ον, σελ. 1.— 70.

Τα δυο ταυτα τεύχη αποτελούαι παράρτημα τοϋ στ' τόμ. 
τοϋ περιοδικού τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Έλλην. φιλολογι
κού συλλόγου. Έ κ  τούτων τό μέν πρώτον εϊνε συνέχεια τής 
καταγραφής τών έν ταΓ; μοναίς τή; Λέσβου κατακειμένων 
χειρογράφων, ην έδημοσίευσεν ό κ. Λ. Παπαδόπουλο; ό Κι* 
ραμευ; τώ 1884, καί περί ή; έγράψαμεν ίν Αελτίω τή; « Ε 

στία ;· άριθ. 396 (29 Ιουλίου 1884). Τό δεύτερον δέ τεϋχο;
περιέχει τήν καταγραφήν άλλων χειρογράφων, άτινα ό κ. Π*, 
παδόπουλο; εςήτασεν έν Κωνσταντινουπόλει, έν Όόησσώ, εν 
Κριμαία, καί έν Πόντω. Ή  περιοδεία δέ τοϋ ακαμάτου τού
του λογίου, η* έσχατοι; έπεχείρησεν εις τήν τοπαρχίαν Τρα- 
πεζούντος, καί εις τήν εκκλησιαστικήν έπαρχίαν Χαλδία; καί 
Χαιριάνων, η; έδρα εΓνε ή πόλι; Γχιουμονσχατε ( Λργυ- 
ρούπολι;) άπέχουσα τής Τραπεζοϋντος πρό; Ν  4 ημέρας, υ
πήρξε γόνιμος. ’ Ενταύθα έπεσκέφθη πάσας τά; άξια; λόγου 
μονάς. τά; περί τήν Τραπεζοϋντα, τοϋ Σουμελά, Βαζελώνος 
καί Περιστερά, καθω; καί τό έν τώ μεσογείω διαμέρισμα« 
Χαιριάνων μονύδριον τοϋ Άγιου Γεωργίου τοϋ Κελωρα. Ά -  
ζιον μνεία; δέ εινε νά σημειωθή ό,τι γράφει περί τής πόλεω; 
Γχιουμουσχανέ « Ή  πόλις Γκιουμουσχανέ εινε έδρα τής εκ
κλησιαστική; επαρχία; Χαλδία; καί Χαιριάνων.... Γινώ- 
σκεται ύπό τών εγχωρίων χριστιανών τε καί μωαμεθανών διά 
τοϋ συνηθεστέρου όνόματο; Κ ά ν, ληφθέντο; έκ τοϋ παραρ- 
ρέοντο; ποταμού Κάνιο;, ην δ’ άλλοτε πολυάνθρωπος, πλου- 
σιωτάτη, και εστία έλληνική; παιδεία; μεγίστη κατα τήν 
έσχατιάν εκείνην τή; ελασσόνας Άσίας, πλουτούσα καί βιβλι
οθηκών σπουδαιο-άτων, ο’ν ελάχιστον μέρος διεσώθη, τό δέ 
μεΓζον διεσπάρη εϊ; βιδλιοθήκα; γαλατικά;,άγγλικά; καί ρωσ- 
σικάς. ’Εντεύθεν δέ κατά τήν έκστρατείαν τοϋ Πάσκεβιτ; 
(1828) μετεκομίσθη καί διεφυλάχθη, ώ; λ.έγεται, εί; τό έν 
Πετρουπόλει αυτοκρατορικόν θησαυροφυλάκιον όλος χρυσογε- 
γραμμένος κώδιξ Ευαγγελίων...· αλλ.οτε «κτήμα τού αύτο- 
κρατορικού οίκου τής Τραπεζοϋντος·.

Έ ν τή περιοδεία ταύτη άνά τόν Πόντον ό κ. Δ . Π . Κ. 
έξήτασε καί κατέγραψεν 650 τεύχη χειρογράφων. Άνεϋρε δ’ 
ένταύθα καί τεύχη περιέχοντα κείμενα κλασσικών συγγρα
φέων, εν οί; κώδικα τής ΙΔ ' έκατ. περιεχοντα τα ; Νεφίλα; 
καί τόν Πλούτον τού Άριστοφάνους, έτερον τής ΙΕ' έκατ. 
περιέχοντα τόν κατά Τιμάρχου λόγον τοϋ Αϊσχίνου, καί 
άλλου; περιλαμβάνοντας έν άντιγράφοι; λόγους Λημοσθενους, 
¿πιστολάς τοϋ Λιβανιού, τό έγχειρίδιον τοϋ Επίκτητου, 
παροιμία; τοϋ Διογενιανσϋ, καί άνθολόγιον γνωμών κλασ
σικών καί μή πεζογράφων καί ποιητών. Ανέκδοτα δε κεί
μενα άνεϋρεν άναφερόμενα εΐ; τόν βίον καί τά; πράξεις 1) 
Μάρκου Εφέσου τοϋ Ευγενικού. 2) Κείμενα άναφερόμενα εί; 
τήν ιστορίαν τή; έν Φλωρεντία Συνόδου- 3) Έγγραφα άνα
φερόμενα εις την κατά τόπου; εθνικήν ημών ιστορίαν απο 
τή; ΙΣΤ1 —  ΙΗ ’ έκατοντ. 4) Μικρά; φιλολογικά; καί ιστο
ρικά; συγγραφά; διαφόρων έλλογίμοιν άνδρών, έν αΐ; άξια 
σημειώσεω; ή τοϋ ’ Αθανασίου Κομνηνου ’Τψηλάντου περι 
τών άπό τή; άλώσεω; μέχρι; αύτοΰ άκμασάντων Ελλήνων 
λογιών καί άνδρών επισήμων· συγγραφή αξιόλογο;, διότι συν 
τοΓ; άλλοι; εξ αυτής μανθάνομεν ειδήσεις περί τής κατα
γωγή; καί τύχης τών οικογενειών, έξ ών έγεννήθησαν ο! με
γάλοι τή; ΓΙύλη; διερμηνεΓς, καί οί ηγεμόνες Ουγγροβλαχία; 
καί Μολδαβία;. Πολλά δέ καί άλλα ανέκδοτα άναφέρονται, 
ώ; τοϋ Φιλοθέου Συληβρία;, τοϋ Νικολάου Καβάσιλα, τοϋ 
Μανασσή καί άλλων, πηγαί οντω; πολύτιμοι τλς ιστορία;, 
τή; τοπογραφίας τή; Κωνσταντινουπόλεως, τής αρχαία; γεω
γραφία; τή; Κιλικίας, Συρίας. ’ Αρμενία; καί Τραπεζοϋντο;. 
Πλήν δέ τούτων ό κ. Α .Ι1 . ό Κ. άνεϋρε καί έξ ¿πιστολάς, 
τέως άγνωστου;, τοϋ αυτοκράτορο; Ίουλιανού του Παραβά
του, ας καί έδημοσίευσεν έν τώ β' τεύχει.

Τοιοϋτον εινε το περιεχόμενο« τών δυο τούτων τευχών, εν 
οι; ό Κ. Άθ . Παπαδ. ό Κ. κατέγραψε τά; παρατηρήσει; 
του επί τών χειρογράφων, κατεχώρισέ τινα τών αγνώστων 
κείμενων, και εξεθηκε τα τής περιηγησεω; αυτου εις τον 
Πόντον, περιηγήσεως, ήν μόνος άνήρ έμπνεόμενος ύπό αλη
θούς έπιστημονικού διαφέροντος καί ζήλου περί τά πάτρια, 
δύναται ν* άναλάβη, ατε περιβαλλομένης ύπό κινδύνων α
πείρων καί δυσ/ερειών,τά; όποιας έμετρίαζέ πω; η κνευρεσι; 
εΐ; τά μεθόρια εκείνα τοϋ ’Ελληνικού κόσμου πληθυσμό)« 
έλληνικών, έν οί; καί ό πόθος τής πατρίδα; καί ή πρό; την 
παιδείαν κλίσις διατηρούνται άσβεστα. Έλπίζομεν ότι 0 
φιλόμουσος καί φιλόπατρις κ. Θεόδωρο; Μαυρογορδάτο; θ£ 
λει έτι μάλλον συντρέξει τό έργον, δπερ ανέλαβεν υπό τήν 
προστασίαν του, ή άλλοι ζάπλουτοι θέλουσι συνεχίσει αυτό, 
συντρέχοντες εί; τήν κοπιώδη έργασίαν, ήτι; άνετέθη τω Κ- 
’ Λθαν.Παπαδοπούλω τώ ΚεοαμεΓ πρό; έξερεύνησιν πασών τω« 
βιβλιοθηκών τών μονών τή; Μικρά; Άσίας.

Α ν . Μ η λ ια ρ α κ η ε .
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Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Ιανουάριου 24, Ι1αραβτ»ιυ^.

Ή  ‘Ελληνική Κυβέρνησι; έπέδωχε τή παρελιθούση Τρίτη 
άκάντησιν εί; τήν κοινήν διαχοίνωσςχ τών Δυνάμεων, δηλω- 
σσσα ότι απεκδύεται πάση; ευθύνη; επί μελλουση τυχόν 
ονγκρούσει καί θεωρεΓ τήν άπειλουμένην παρακωλυσιν τη; 
ναυτική; ένεργεία; τής Έλλάδο; ώς προσβάλλουσαν την α- 
—'αρτηοίαν, τά δικαιώματα καί τά συμφέροντα τοϋ Έλλη- 

ί κράτους.
•Διετάχθησαν τά στρατολογικά γραφεΓα νά κατατασσωσιν 

ίί; τά εϋζωνιχά τάγματα όσου; ηθελον παρουσιασθή εκ τών 
— ομένων εί; τά; κληθείσα; ηλικία; άνδρών, αλλά χαθυ-

 ύντων έω; τότε, αν κατάγωνται έχ τών νομών Λαρί-
σης, Τρικάλων, Άρτης, Αιτωλίας καί ’ Ακαρνανία; καί Φίι- 
άτιδο; καί Φωκίδος, χωρίς νά λαμβάνηται ύπ’ οψιν το 
σώμα εϊ; 3 ε’ χυν προϋπηρετήση.

— Άπέθανεν έν Σπέτσαι; ό αγωνιστή; Παν. Μίξη;, ίδι- 
Γ  οκτήτης τή; επί τής έπαναστάσεως ναυαρχίδα;τών Σπετσών

• Λεωνίδου·.
— ΓΙροήχθησαν εί; προσέδρου; ύπουργού; εν Λονδίνω μεν 

4 τέως γραμματεύ; τή; αυτόθι πρεσβεία; κ. I. Γεννάδιος, 
έν ’Ρώμη δε ό τέως σύμβουλο; τή; έν Κωνσταντινουπόλει 
πρεσβεία; κ. Μ. Παπαρρηγόπουλο;.

— Κατέπλευσαν εί; τόν Ναύσταθμον έκ Σύρου τά έκ 
Κείλ έλθόντα τορπιλλοφόρα.

— Δι’ αγγλικού άτμοπλοίου έκομίσθησαν έκ Λονδίνου 
32 πυροβόλα Νόρδεμφελ.τ, δι’ ών έξοπλισθήσονται τά έλλη-

Β  νικά πλοΓα.
| — Κατά τόν γενικόν ισολογισμόν τή; Προνομιούχου Τρα-

πέζη; Ήπειροθεσσαλία; τά καθαρά κέρδη αύτή; ανέρχονται 
κατά τήν 6’ εξαμηνίαν τοϋ 1885 εί; δρ 250.5JlI.75, εξ ων 
διανεμηθήσονται 200,000 εί; τού; μετόχου;, ητοι μέρισμα 
[καθαρόν δρ. 5 κατά μετοχήν. ,

— Άνεχώρησε διά τοϋ σιδηροδρόμου εί; Κόρινθον τό τεω; 
ίνααϋθα σταθμεύον 6 εύζων.κόν τάγμα, Έ κ  Κορίνθου θα με- 
ταβή διά θαλάσση; εί; Μεσολόγγιον, χ»ί έκεΓθεν εί; Ά γρ ί- 
νιον.

— Έκομίσθησαν προχθές διά τόν στρατόν 300 εισετι 
ούγγρικοί ίπποι.

— Πρό; πλήρωσιν χηρευουσών εν τώ στρατω θεσεων 
πάντων τών όπλων καί κλάδων αύτοϋ εγένοντο ικανοί προ
βιβασμοί κατωτέρων αξιωματικών.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τ ΙΙΣ  -ΕΣίΤΙΛϋ·

ΙΣΤΟ ΡΙΑ  ΤΟ Υ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ύπό Κ . ΙΙΑ Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Γ Λ Ο Γ

Ληξάστις τής προfotcjux; προ; εγγραφήν τυν-
ίρο[χτ,τών εές όλό/.Α-ηοα σώαατα τή: ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
TOT ΕΛΛΗ ΝΙΚ Ο Υ ΕΘΝΟΥΣ τού Κ. IIα-
παρρηγοπούλου τ ή ;  ύπό τού Α νία τη  Κων- 
ταντννί^ου εκδιίοαένης, ή Δ ’.ίύθυντι; τού βιβλι

οπωλείου τή ;  « ’Ε σ τία ς » γνωστοποιεί ο τι ί ιά  τά  
I  ύπολε ιφθίντα ε τ ι  όλίγα  αντίτυπα δύναται νά 

4εχ0ή ' συνδροαητά; εί; ολόκληρον τό σύγγρααρ.α 
ίπέ προκαταβο·1\[ί ίντανί>α μ εν  dp- 35, h -  rate 

ταρχίαic  dp. k0 , sr de τ rj ù.Liodu.-zjj φ ρά γ- 
x<ür χρυσών k0 έχίσης.

: Εςεσόθη ήδη  καί τ'ο CT ' φυλλάδιον τή ς  Ί —
[ «τορίας, εξακολουθήσει δέ τα κ τικ ώ ; ή  έκδοσι; 

τώ ν επομένων κ α τά  δεκαήμερον.
Εκαστον φυλλάδιον πωλείται έν ΆΟήναις μεν 

λεπτά 90, έν δε ταϊ; ςπ αρχ ία ι; καί τψ έξωτερικω 
I .

Ε Λ Λ Α  S
κατά  τά  γερμανικόν τοϋ  ’ Ιακώβου Φάλχε 

ΥΠΟ Ν. Γ. Π ο λ ιτ ο τ  .

Έξεδόθη άρτι τό 9 φυλλάδιον, περιέχον τά; έπομένας ει
κόνας : ’ /νριγ/νεια έν Ταύρο·.;. (’Ολοσέλιδος). — Έλληνί-
όες.— Έφηβοι φοροϋντε; χλαμύδα καί πέτασον.— Ταναγραία 
κόρη, φορούσα χιτώνα. -Κατάστικτο; έσθής.— Υποδήματα.
— Κεφαλαί άνδρών.— Κουρεύς (ΤσναγραΓχόν σύμπλεγμα 
εκ κεράμου).—  Πλοκή τών τριχών άρχαίων Έλληνίδων. — 
Κλυτία.— Κεφαλή γυναιχό; εν τή Γλυπτοθήκη τοϋ Μονάχου.
—  Μυροφόρα αγγεΓα, ξύστραι, ριπίδες, κάτοπτρο«.— Γαμή
λιο; κόσμοί νύμφης.

Τιμή έκαστου φυλλαδίου έν Άθήναι; δρ. 1,50. Έ ν ταΓ; 
επαρχίαι; καί τή άλλοδαπή οραχ. 1.75.

Οι έκ τών συνδρομητών προκαταβαλόντε; τό άντίτιμον τών 
ηδη έχδοθέντων φυλλαδίων) άτινα άπεστάλησαν αύτοΓς, πα- 
ρακαλουνται να αποστείλοισιν νϋν πρό; τό βιβλιοπωλεΓον τής 
« Εστία;· το άντίτιμον τών επομένων φυλλαδίων, φρ. 5 διά 
3 φυλλάδιά, Γνα εξακολούθηση εγκαίρως ή πρό; αύτους άπο- 
στβλη τών φυλλαδίων.

Οί βουλόμενοι τών συνδρομητών δύνανται νά προχαταβά- 
λωσι τό άντίτιμον καί όλοκλήρ.,υ τοϋ συγγράμματος, δρ. 32 
οί έν ΆΟήναις,δρ 35 οίένταΓ; έπαρχίαι; καί φρ.χρ.35 έν τή 
αλλοδαπή. Οί προκαταβαλόντε; ήδη τό άντίτιμον φυλλαδίων 
τινών καί ί-ιθυμοϋντε; νά έγγραφώσι συνδρομηταί θέλουσι 
πληρώση μόνον τό υπόλοιπον πρό; συμπλήρωσιν όλου τοϋ 
αντιτίμου τού συγγράμματος.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  TH E  Ε Ε Τ ΙΑ Σ

κ.Δ.Β. Άλεξάνδοειαν. Τά ζητηθέντα άπεστείλαμεν ταχυ- 
δρομικώ;. Έπληρώθησαν φρ. 72 τώ κ. Μ. Β. Άπχντώμεν 
καί ιδιαιτέρως.— κ. Λ. Σ. Βάρναν. Ένηργήσαμεν συμφώνω; 
τή επιστολή σας.—κ. Δ. Π. Πτρισίου;. Σας εύχαριστοϋμεν. 
Τά αντίτυπα διενεμήθησαν κατά τήν ϋμετέραν σημείωσιν, ά- 
πεστάλησαν δί καί εί; ύμα; 15.— κ. Θ. Φ. ΒερολΓνον. Ή  α
ποστολή θά εξακολούθηση τακτικώ;, ένεγράφη δι καί ό έν 
ΒίεΙΗζ κ. Σ · Γ. — κ. Α. Μ. Βώλον. Έλήφθησαν, άπεστάλη 
δ' ύμΓν τό ζητηθέν νυλλον. Τό υπόλοιπον δρχ. 3 τηρούμε« εί; 
τήν διάθεσίν σας. Έγχειρίδιον υγιεινή; ύτάρχει τό τού ύφη- 
κητού κ. 1. Βάμβα, ού τά έκδοθίντα 2 τεύχη τιμώνται δραχ. 
5. Περί σωματική; αγωγή; το τοϋ διευθυντοΰ τοϋ κεντρικού 
γυμναστηρίου κ. I. Φωκιανου έγχειρίδιον γυμναστικής τιμώ
μενον δραχ. ().-Σα; εύχαριστοϋμεν διά τά; εΰμενιΓς κρίσεις 
ύμών περί τής εκλογής τοϋ ίργου. ΤΗτο γνωστόν ήμΓν ότι πρό 
τεσσαρακονταετία; καί πλέον εδημοσιεύθη μετάφρασι; αύτοϋ 
έν έπιφυλλίδι τής έφημερίδο; Άζαιιαρφωσεωί καί «ν ίδιαι- 
τέρω εϊτα βιβλίω.Άλλ' εί καί ό πρώτο; μεταφραστή; φαίνεται 
εγκρατέστατο; τή; τε ’ Ελληνικής καί τή; Γαλλική; και ή με- 
τάφρασι; αύτοϋ είναι δοκιμωτίτη, σκοπουμένου μάλιστα τοϋ 
χρόνου καθ’ ον έγένετο, όμως τό μέν ή άξια τοϋ έ'ργου καί τό 
δυσεύρετο« τή; πρώτη; μεταφράσεω;, τό δί ή γλώσσα ταύτη;, 
έτεισαν ήμα; οτι ευπρόσδεκτο; έ’στχι καί ευχαρίστως θά ανα- 
γνωσθή νεωτέρα μετάφρασι;, συμφωνοτέρα πρό; τήν σημερι
νήν κατάστασιν τή; γλώσση;.— κ. Φ.Μ. Π. ΛονδΓνον. Φρον- 
τίζομεν περί εύρέσεοι; τοϋ ζητηθέντος, καί θέλομεν σα; τό 
άποστείλει. Τά διά τή; προηχουμένη; ύμών ζητηθέντα απε- 
στείλαμεν ήδη ταχυδρομικώ;— κ. Ν. Δ. Μεσολόγγιον. Πλεί- 
στα; ευχαριστία; δια τήν φιλικήν προθυμίαν. Άπηνιησαμεν 
καί ιδιαιτέρως. — κ. Α. θ. Κέρκυραν. Ευχαρίστως θέλομεν τό 
δημοσιεύσει εί; 3ν τών προσεχών φύλλων.—Δή/κω-Έν τή ε
πιστολή σας ήτο εϋκρινώ; γεγραμμένον 'Δριοζείδον ή χυ- 
ριωτάτη ιστορική πηγή περ: Αριστοδήμου είναι τά ΜεσσίΊ· 
ηαχά τοϋ ΠαυσανΙου. Τά περί θεάτρου πραγματευόμενα 
συγγράμματα θά Γδητε μνημονευόμενα εν τοΓ; υποδειχθεισιν 
ήδη ύμΓν. ’Αδυνατούμε« δέ νά άναγράψωμεν ταϋτα ενταύθα, 
καθώς ουδέ καί σάς περί ’Αριστοδήμου πραγματευομένα; έλ.- 
ληνικά; ιστορία;, διότι ή « ’ Εστία· θά μετεβάλλετο εί; βιβλι
ογραφικόν κατάλογον. — κ. Κ. Γ. Σα; εύχαριστοϋμεν διά τήν
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φιλόφρονα προσφοράν σας. Άλλα τό σταλβν θεωρούμε. ακα
τάλληλον, μετάφρασιν δ* αυτόν ένθυμούμεθα νά άνέγνωαεν 
αλλαχού που.— κ. Γ. Δ. Πάτρας. Έλήφθη τό άν ίτιμον αμ- 
φοτέρων.— κ. I. Φ. Σύρον. Ταχυόρομιχώ; σας έγράψαμεν και 
περιμένομεν άπάντησιν.— κ. Γ. Π. Βάρναν. Τα βίβλίοε άπε- 
στάλησαν. Το ά.τίτιμον, μή ληφθέν ενταύθα, παρακαλεισθε 
νά παραδώσητε τώ αυτόθι κ. Λ. Σ ώς ιδιαιτέρως γράφομεν 
ύμΓν.— κ. θ . Λ . Π. Δεν το έδημοσιβύσαμεν, διότι εινε πα- 
λαιάτατον καί γνωστότατον. Ό  ’Αθηναίος τό αναγράφει, ώς 
άπόκρισιν τής Ι’ναβαίνης. Έπιδόντος τινός αυτή ολίγον οίνον 
έν ποτηρίω μικρώ καί είπόντος δτι εινε έκκαιδεκαέτης·—
• Μικρός γε, έφη, ώς τοσούτων ετών· οπερ έστί, κατά την 
ϋμετέραν έκ του γαλλικού μετάφρασιν; .Άναλόγως τής ηλι
κίας του φαίνεται πολύ μικρός.·— κ. M. I'. Κ. Σφακία. Ά -  
τυχώς δεν ήδυνήθημεν νά πληροφορηθώμεν, μιθ’  όλας τάς έ
ρευνας ημών.— Κυρίαν Ε. Σ. Κεφαλληνίαν και κκ. Φ, Σ. 
Μυτιλήνην, I. Τ . καί Π. Ν. Π. Πάτρας, Σ«6. άρχ. Γ. Σ. 
Νεάπολιν, Κ. καί X. Δ. Λάριοσαν, I. Β. Βώλον, Ν. Κ . Π. 
Κωνσταντινούπολιν. X. Π. καί Σαν, Άδελφ Π. καί Α. ©. 
Κέρκυραν, Α Σ .  Τήνον, Ο. Μιτ. Πάτρας, I. Κ. Τσ. Λίμνην,
I. Α. Π. Τραπεζούντα, II. Κ . Τρίπολιν, Μ. Ν. Μ. Θεσσαλο
νίκην, καί Μ. Π. Βουρλάτιον. Έλήφθησαν. —  κ. Β. 
Π. Β. Κυδωνιάς. "Ινα γεέντ, τις δεκτός ώς μαθητής 
τνΰ έν τώ Πανεπιστήμιο) φαρμακευτικού σχολείου απαιτήται 
ά) ν' απόδειξη διά μαρτυρικού δτι έχει συμπεπληρωμένην δε
καοκτώ τουλάχιστον έτών ηλικίαν 6’ ) νά φέρη d Γ.ολυτήριον 
δημοσίου γυμνασίου, ή άλλου τών έκτος τού Κράτους άνεγνω- 
ρισμίνων ώς ισοδυνάμων τοΤς ήμετέροις γυμνασίοις' γ ’ ) ενδει
κτικόν έπι ιεευρωμενον ύπο τής ανηκουσης επιτόπιου αρχής 
καί μαρτυρούν δτι ό πρασερχάμενος «μαβήτευσε μετά την 
πρόσληψιν τού γυμνασιακού απολυτηρίου επί Sv τουλάχιστον 
έεος παρά τινι άνεγνωρισμένφ φαρμακείο), καλώς άσκηβεις 
εις τό τεχνικόν μέρος τής φαρμακευτικής· βέλει δέ ύποβάλ- 
λεσθαι πρό τής έγγραφης του εις την είσιτήριον πρακτικήν 
δοκιμασίαν, ήν κανονίζει τό φαρμακευτικόν σχολεϊον. Ή  
σπουδή έν τή φαρμακευτική σχολή διαρκεΓ πλήρη τριετίαν 
μετά την άποπεράτωσιν τών σπουδών αυτού, δ φοιτητής ε
ξετάζεται έγγράφως καί προφορικώς εις τά μαδήματα τά 
άποτελοΰντα τάς φαρμακιυτικάς σπουδάς καί οριζόμενα υπό 
τού Β. διατάγματος τής 4 Μαΐου 1S43, Γνα λάβη τό πτυχίον, 
μεθ’ δ όφείλει νά προσέλβη εις τάς πρακτικός έν τω Ίατρο- 
συνεδρίω εξετάσεις, άφού *ροσαγ·άγη άπόδειζιν μαρτυρούσαν, 
δτι μετά τήν λήψιν τού πτυχίου ησκηθη καί αυθις πρακτικώς 
παρά τινι άνεγνωρισμένω φαρμκκείω επί £ξ μήνας — χ.Δ. II. 
Σορόχαν. Έλήφθησαν, άπεστάλησαν δ’ ύμΓν τά ζητηβέντα. 
Τό μικρόν περίσσευμα έχρησίμευσεν εις πληρωμήν εξόδων καί 
δικαιώματος ποός παραλαβήν τού χρηματοδέματος.— .Verp/Jy. 
Έλήφθη. Κατ' εντολήν δ’ υμών πσρεδόΐη ευθυ; τήν επιούσαν 
εις τόν ζητήσαντα αυτό έκ μέρους σας.— κ. I. Κ. Φιλιππου- 
πολιν. Έλήφβησαν καί ένεγράφητε εις άμφότερα’τό περίσσευ
μα δραχ. 1!,ί5  έπεστράφη ύμών ίίς γραμματόσημου έν ιδι
αιτέρα έπιστολή.— κ. Σ. Δ. Β, Ζάκυνθον. Εΐ; έπιστολ.ήν σας 
άπηντήσαμεν ιδιαιτέρως,— κ. Δ. I. Κ. Έλήφθη εγκαίρως, 
άλλ' άτυχώς ή μετάφρασις δεν εκρίθη έν πασιν επιτυχής. 
"Αν ήτο άραιότερα γεγραμμένον ίσως διορθοΰμενον θά έκρί- 
νετο καλ.όν πρός δημοσίευσιν.—κ. I. Τ . 'Ιωάννινα. Συνεμορ· 
φώθημεν τή παραγγελία σας.—  Κυρίαν Ε.Σ. Άργοστόλιον, 
καί κχ. Ν.' Κ.Π. Κωνσταντινούπολιν, I, Τ. Ο., Μπ, χαί Α. 
Π. Α. Πάτρας, Σ. άρχ. Γ. Σ. Νεάπολιν. Τά ζητηβέντα άπε
στάλησαν.— κ. II. Ν . Π. Πάτρας. Άδετον δρ. 5. Δυνάμεθα 
νά σας τό άποστείλωμεν.—Φι.Ιο/ια^γ.Έπλανήδησαν έκ τής 
ομωνυμίας. Τό acre δεν είναι axprr, άλλά λέξις αγγλική, 
προφερομένη μέν α!χρ, σημαίνουσα δ’ε μέτρον έκτάσεως ε
κατόν τετραγωνικών μέτρων. Γερμανιστ! λέγεται ar, δθεν 
ΠοςΙηΓ(έχατόν άρ)δέν σημαίνει τίποτε μεταφραζόμενον, ώς συ
νήθως γίνεται, ίχτάριοτ. Τό Uocl.ir ίσοδυναμιΓ πρό; δέκα 
στρέμματα.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

θέρος— θεός. 
2

Κέως— Κ ώς.

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  ΚΓ

24 Ιανουάριου 1886

Λάνεια τή ς  Κυδερνήσεως Τρέχουσα Τιμή.

Τών 170,000,000 τών 5 ·/, Φρ· χρ. 323—
120,000.000 τών 5 . .  332.—
60.000.000 τών 6 · · ■ 412.—
26.000.000 τών 6 »  · · 350.—
25.000.000 τών 9 . ■ . 261.—
25.000.000 τών 8 . · . 253—
10.000.000 τών 6 » » ·  175.—
4.000.000 τών 8 · · · 227.
6.000.000 τών 6 · Δρ. πβλ. 87.—

Κτηματικοί Όμολ. Έ6ν. Τραπέζης
τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 428.50

Π ισ τω τικά  Κ α τα σ τή μ α τα  

Ε ΤΑ ΙΡ ΙΑ Ι

'Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος Δρ. ν. 37 10—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 64.—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 57.—
'Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ·  00.5(1
Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών Χαί Πειραιώς.. ·  298. 50
'Εταιρία Φωταερίου...................  Δρ.

ΣνναΛΛάγματα
ΛΟΝΔΙΝΟΥ— Τραπεζικόν Όψεως  31.50

• 3μην  31.25
ΓΑΛ Λ ΙΑ Σ  — 'Εθνικής Τραπέζης Οψεως. 1 25

• Τραπεζικόν 3μην 1.24
Νομίσματα

Είχοσάφραγκον.................................  24.75
Λίρα οθωμανική. ..........................  28. 30

ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ 

Έ  ΖΩΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΜΑΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

[περί γοήτων, μάντεων, δαιμονσλήπτων, περιστρεφόμενων 
τραπεζών, μυστηριωδών πνευμάτων, μεσαζόντων θαυματο
ποιών κτλ.]

Οπό Ιίϊ. Φ Ο ΥΣΤΑΝΟ Υ, ιατρού.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άντί δραχμών δύο εν τώ  βιβλιοπωλείο) τή; 
«Έ ο ϊία ς. .Ταχυδρομ. άποστελλόμενον δραχ. 2.30.

ΓΕ ίΜ ΊΊΟ Γ  S0YPH

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
Ε Ι Σ ύ  Τ Ο ϊ ν Ι Ο Υ Σ ύ  2 .

Τ ιμ ώ ντα ς  δραχ. 5 .— Ταχυδρομ. άποβτεί λόμενα 

δραχ. 5,50.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΩΝ ΚΑθ’ ΑΠΑΓΑΕ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

Υ1Ι0 MUVA A. XAMOYAOnOVAOV
Ι ΐΓ ϋ Ο Ϊ ΡΗΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΣΓ11ΗΣ TUT XTilTOr Π11ΒΙΙΑΣ

Συστηθεν υπδ του Υπουργείου της Παιδείας δια την ** 
τοΓς Γυμνασίοις διδασκαλίαν. — Ευρίσκεται εν τω βιβλιοπω
λείο) τής «Ε σ τία ς · καί τιμϊτα: δραχ. 3. Ταχυδρομ. απο* 
στελλόμενον δραχ. 3. ίΟ.

Έ ν  Ά θή να ις , έκ του τυπογραφείου τω ν  Κ α ταστημά των Α Ν Ε - Τ Ι Ι  K S 1N X T A N T IN IΑ Ο Τ Ι8β€>. — 313


