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Ή  ενταύθα μονή των Άσωμάτων πρσσήνεγχεν ύπέρ των 
εθνικών άναγχών δρ. 2000. Ή  δ' «ν "Ανδρω μονή τής Ζωο- 

|_8δχοω Πηγής 5ρ· 6 00 . _  ̂ ^
Έψήφισαν πιστώσεις προς αγοράν ήμ:4νων διά τήν στρ«- 
τιχήν υπηρεσίαν τα δημοτικά συμβούλια Λαορίοο δρ. 
0, Μεγάρων δρ. 1200, ’ ΕλευσΓνος δρ. 1300, Είδυλλίας 

[ίρ 300.
*0 έχ Βώλου βουλευτής χ. Γ. Φιλάρετος έδωρήσατο εις 

επιτροπήν του Ιθνιχοϋ στύλου τήν βουλευτιχήν του ά- 
ιξημίωσιν δρ. 1500.
Ίϊν Άθήναις ίν θεατρική έσπερίβι, χαθ’  ήν έδιίάχθησαν 

πό ερασιτεχνών «ή Κυρία Βεράντη· χα! ·ό  θάνατος τού 
Περικλεούς· κωμωδία: τοϋ χ, Δ. Α. Κορόμηλά χα! Ετεραι 
δύο γαλλ-.χαι χωμωδίαι Le feu ιιιι couvent του Barrière 

I x>l Lee curieures των Meilhac χα! Ualevy είσεπράχβησαν 
1000 περίπου δρ. μετά τήν άφαΐρεσιν των έξόδων. Tb ποσόν 

διανευηθήσειαι εις οίχογενείας απόρων ’Αθηναίων 
πιστράτοιν.

Έν "Ανδρω συνή'/θησχν ύπέρ τοϋ ’Ερυθρού Σταυρού
Γ δρ. 850.

-------------------^ Ι · Ο Ι · « ι ----------------

Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΙΑ
Ε Π ΙΣΤΗ Μ Η , Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΑ

,Τήν παρελΟοϋσαν Κυριακήν εγένετο ή γενιχή συνέ»ευσις 
'“V έταίρων τής ’Αρχαιολογικής έταιρίας, χαβ’  ήν μετ’ εύ- 
*δή προσλαλιάν τού προέδ-.ου χ Α. Κοντοσταύλου, ό γραμ- 

Κ^ατεύς -η. εταιρίας χ.Στεφ. Α.Κουμανοΰδη; άνέγνω τήν εχ- 
« ,  βεσιν των πεπραγμένων χατά τό λήξχν έτος. Ό  αριθμό; των 
»Αατχδχλόντων τήν συνδρομήν αυτών εταίρων ην 14!, ών οΐ 
ftt3G χχτνίχοϋσιν έν ’ Αθήνα:; Έ χ  ταχτιχών συνδρομών τών 
Βρταίρων χαι διαγορών σωματείων είσεπράχβησαν δρ. 0858 
Κ*> λ. 30, ΐξ έχτάχτων δέ 010. Προσετέβησχν χατά τό λή- 
| έτος 18 έταΓροι. ών 10 έν Άθήναις, άπέβανον δ* έπτά 
1*’  ο’ ς χαι δύο μέλη τοϋ συμβουλίου δ ΓΙ. Σταματάχης χαι 

] Λ . Καυταντζόγλους. "Εργα αρχαιολογικά διεξήχθησαν ύπό 
1 συμβουλίου, άνασχαφαί, έπισκευα! αρχαίων μνημείων 
; άγοραί. Έγένοντο δ’ άνασχαεα: εις ίξ μέρη. Α ’ .) Έ ν τή 

πόλει σρξαυένη άπό τής I I  Νοεμβρίου π. έ. άπό τοϋ 
υς ένθα διεκόπησαν μετά τδν βανατον τοϋ Σταματάκη, 
1 αεταξύ Έρεχβείου χα': Προπυλαίων πρό; τώ βορείψ τεί- 
; Εύρίσχονται έν ταύταις αρβονώτατα ευρήματα χαβ’ έ-

χάστην, μάλιστα χατά τάς τελευταίας ήμερα;, ύπό στρώμα 
άρχαΓον. Ή  άνασχαφή αΰτη άπεχάλνψε χα: τοίχους πολυ- 
γωνίου τήν χατασχευην οικοδομήματος. B’J Ίϊν τώ τόπω τής 
πυρποληβείσης άγορας, έν τώ  χώρω τώ περιλαμβχνομένω ύπό 
τού μεγάλου οικοδομήματος, τοϋ χαλουμίνου Γυμνασίω ’Λ- 
δριανού* χαΐ μέχρι τούδε μεν δέν εύρέβη τι δυνάμενον νά 
όδηγήσή ήμας περι τοϋ άποδοτέου αύτώ ονόματος, έγνώσβη 
όμως τό εσωτερικόν σχήμα τοϋ οικοδομήματος- διότι εύρέβη 
στοάής οί έσω τοίχοι ήσαν όρβομκρμαρωμένοι, ώ; μαρτυρεΓ 
τό σωβεν μέρος τής χατωτάτης στρώσεως, χαί χαθαιρεθείσης 
τής έρειπιωμένης εκκλησίας άπεχαλύφθησαν ίχνη τετραγώ
νου περίπου οικοδομήματα;, εχοντος χαι περίβολον ψηφιδό- 
στρωτον μέ χάλλιστα ψηφιδωτά, παριστώντα σχήματα γεω
μετρικά χα! φυτικά χα; γάστρχς άνθέων. Εύρέβησαν προσέτι 
πολλά μέλη αρχιτεκτονικά, μήπω έξετασθέντα ακριβώς, επι
γράφει! χα! πολλά γλυπτά, ιόν τό άξιολογώτατον μία κεφαλή 
πιθανώς τοϋ Άδριανοϋ. Γ'Άνασκαφή εγένετο εν ΠειραιεΓ πε
ρί τήν Ζέαν, άρξαμένη άπό τέλους Απριλίου διαρχέσασα δε 
περί τούς δύο μήνας, ύπό τήν επιστασίαν τού χ. I. Αραγά- 
τση. συμπράξε: τοϋ χ DSrpfcldt. Έχ ταύτης έγνώσβη ά- 
χρ.βώ; τί ησαν οί χατά τήν ανατολικήν αχτήν τοΓχοι χαι κί
ονες- συνείχοντο οΰ:οι πρό; τά; έν τή θαλάσση όρωμένας 
γραμμάς τών νεοσοίχων, οΰτω δ’  ίξηχριβωθη τό πλάτος χαι 
τό ύψος τοϋ παλαιού τούτου νεωρίου τών Αθηνών. Εύρέβη
σαν προσέτι πολλά κινητά, μετρίας άξίας, άναφερόμενα ιδίως 
εις τήν εν Πειραιει λατρείαν τοϋ Ασκληπιού. Λ’ άνασχαφή 
ην ή τής ΈλευοΓνος, ύπό τήν επιστασίαν τού κ. Α, Φιλίου, 
διαρχέσασα μέχρι τής 10 ’Οκτωβρίου Τά πρό τής 1 Αύγου
στου εύρεθέντα  ̂ περ ¡γράφονται έν τή έχβέσει τού έφορου, τή 
δημοσιευθείση έν τοΓς ΠρακτιχοΓς τού παρελθόντος έτους."Εκ- 
τοτε ο’  απεκαλυφθησαν λείψανα στωΤχοϋ οικοδομήματος τών 
ρωμαϊκών χρόνων χαι ναού, πιθανώς τού Πλούτωνος, άγαλμα 
Βάκχου χα'ι δύο αναθηματικά ανάγλυφα. Ε’ άνασχαφή-έγε- 
νετο έν Έπιδαυοω έπι δυο μήνας, έπιστασία τού κ. Π. Κα- 
βαϊία. Άπιχαλύφθησαν δι’ αυτής θεμέλια άρχαίου οικοδομή
ματος, προγενεστέρου τοϋ ναού τοϋ ’Ασκληπιού, χα! μεγάλη 
δωρική επιγραφή, άναγράφουσα τά έξοδα τής οικοδομή; τοϋ 
ναού τοϋ Άσκληπι·.ϋ. Τ ’ άνασχαφή εγένετο ύπό τήν έ-χιστα- 
σίαν τοϋ χ. Θ. Σοφούλη έν τώ δήμω ’Ασωπού τής Έπιδαύραυ 
Λιμηρας παρά τό χωρίον Φοινίκι, όπου χατά καιρούς ει/ον 
εύρεθή χαλκά διάφορα χα: ενεπίγραφα έλάσματχ μνηυονεύ- 
οντα Απόλλωνος τοϋ Ύπερτελεάτα.Εύρέβησαν ίχνη έπιστρώ- 
σεως έκ πλακών τετράγωνων ανομοΐων το μέγεθος, προδήλως 
νεωτέρα; κατασκευής, τεμάχια κιονίσκων, άγαλμάτιον χαλ- 
κοϋν αρχαϊκής έργασίας χαί άλλα μικρότερα έργα. Ζ’ χαΐ τε
λευταία άνασχαφή τάφων εγένετο έν Έρετρία, άρξαμένη άπό 
τοϋ παρελθόντος Δεκεμβρίου ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ χ. X. 
Τσού-τα χα! μή περατωθεΓσα έτι. — Διά πάσας τάς άνασκα- 
φάς ταύτας έδαπανήθησαν δρ. >0,374 και λ. 40.—  Μιχραι 
έπισχευα! έγένοντο τοϋ έν Όρωπώ Άμφιαραείου χαι τής εν
ταύθα Στβας τών Επωνύμων.—  Εί; αγοράς αρχαίων έδαπα- 
νήθησαν δρ. 21,123.70. —  Τών δ’ εις τήν εταιρίαν δωρηθέν- 
των σπουδαιότατα ησαν τα τελευταία δωρήματα τοϋ έν Α 
λεξάνδρειά χ. Ίω . Δημητρίου.— Τά κύρια εσοοα τής έται- 

| ρίας χατά τό^λήξαν έτος άνήλθον εις δρ. 151,170.67 τά δε 
κύρια έξοδα εις δρ. 161,486.76. Τό όλον δέ τών άπό τού 
1885 κυρίων εσόδων τής,έταιρίας ανέρχεται εις 1,746,607.26 
χα! τών κυρίων εξόδων εις 1,714,892.23.

— Έξακολουθοϋσιν αι υπό τών "Αγγλων γινάμεναι ανα- 
σκκφκ! εν τή Ελληνική πόλει τή; Αίγυπτου Ναοκράτει. 
Έκχβσρίοθη ό ναό; τής Αφροδίτης, εύρέβη λίθο; φέρων 
π-.γραφήν·ιερόν Διός άποτροπαίου», χα! ολίγα λ.είψανα μαρ- 
τυροϋντα τήν υπαρξιν ίεροϋ τής "Ηρας. Έν τώ νεκροτα
φείο) τής πόλεως εύρέβησαν πολλά! έπιτόμβιοι στήλαι, χαλ- 
χα κάτοπτρα, πήλινα καί αλαβάστρινα αγγεία χα! άογυρα 
κοσμήματα χαχής διατηρήσεως.

—  Έςεδόθη τό δεύτερον χαΐ τελευταΓον τεύχος του Τ ’  το- 
μο_ τή; 'Eipviiepiion rS r  Έ .ί.ίη π χώ ν ιτ.τοοάων (The 
-Toiirnnl o f Hellenic Studies) μετά παραρτήματος εις φύλ- 
λον -εριέχοντο; πίνακας. Τό τεύχος τούτο τής ύπό τοϋ έν
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Λονδίνω Συλλόγου πρό; προαγωγή» των 'Ελληνικών σπου
δών έχδιδομένη; έφημερίδο; περιέχει τάς έπομένας πραήμα- ; 
τείας : Περί τού τάφου του βασιλέως τών Τυρρηνών Πορσί- 
να υπό J. FcrgUSSOn.—Περί τών Σποραδών νήσων Τήλου 
και Καρπάθου Οπό Th. lient.— Περί τίνος χεραμίνου άπει- 
χάσματος του Διαδουμίνου ύπό A. S. Murray.— Έπιγρα- 
φαί τής νήσου Κώ χλπ. υπό Ε. A. Gardner.— Ίουδέίθ χα'ι 
Όλοφέρνης (χατά τας Έλληνιχας πηγάς) ύπό E.L. HÎCS.— 
Περί τινων αρχαϊκών Γοργόνων εν τώ Βρετανικώ μουσείω, 
ύπό 3. six. — Περί αναγλύφου τής Εάνθης, άπεικ.ονίζοντος 
όρθιο» Σάραπιν έν τώ Βρετανικώ μουσείω ύπό Ad. Michacl s. 
— Περί τού παρ' Όμήρψ άγροτιχοΰ συστήματος ύπό W111. 
R idgcwa;.— Έπιγραφαί άντιγραφεΓσαι ύπό Cuckerell εν 
Έλλάδι Β'. ύπό Ε. A. Gardner.— Περι τής σύριγγος τοϋ 
άρχαίου άρματος ύπό A. W. Verrait.— ’ Ενεπίγραφα αγ
γεία ροδιαχά ύπό Gecil Surit h — Περί τίνος αγάλματος αύ- 
τοχράτορος έν τώ Βρετανικώ μουσείω ύπό C. T .  Newton. 
— Παρατηρήσεις εις Αισχύλου Άγαμέμν. 1172 ύπό F. Α. 
Paley.— Κανονισμός τοϋ συλλόγου, κατάλογος έταίρων, 
πρακτικά τών συνεδριών.

—  Τήν παρελθούσιν εβδομάδα άπέθανε προβεδηκώς την 
ήλικίαν δ Παναγιώτης Χαλχιόπουλος, διακεκριμένος λόγιος 
και πολιτευτής. Γεννηθείς έν Ζαχύνθω έκ πατρός προύχον
τας τών έν τή 'Επαρχία Πατρών Νεζερών, έξεπαιδεύθη έν 
τή Ίονίω ’ Ακαδημία τής Κερκύρας* έν τή πόλει δέ ταύτη 
έξέδωκε τΠ 1825 τό πρώτον αυτού έργον, Γραμματικήν τής 
Λατινικής γλώσσης. Κατελθόντος δε τοϋ Καποδιστρίου εις 
την Έλλαδα, προσεχλήβη υπ’  αυτού ως γραμματευς χαι ε- 
ξηχολουθησε διατελών εν τή δημοσία υπηρεσία χαι επι τής 
Άντιβασιλείας έπί τινα χρόνον, μέχρις ότου κηρυχθείς χατά 
της Βαυαροκρατίας κατεδιωχθη απηνώς ύπό τής Κυδερνή- 
σεως. Έ ν έτει 1842 έξέδωχεν έν Πάτραις φιλελευθέραν έ· 
φημερίδα τήν Καρτερία ,̂ χαι δραστηρίως έργασθ-ίς ύπέρ 
τού συνταγματικού πολιτεύματος έξελέχθη πληρεξούσιος έν 
τή Εθνική συνελεύσε: τοϋ 1843. Τήν έπομένην δεχαετίαν 
έξεδωκε μετα τοϋ Ε. Σιμού έτέραν έφημερίδα τό Ilnrr.l.iT)- 
ι tor, ελληνιστί καί γαλλιστί γραφόμενη», δι’ ής πρό 
πάντων ήγωνίσθη κατά τής ξενικής κατοχής τού Πειραιώς. 
Εκτεθείς πολλακ.ς έπί τής βασιλείας τού Όθωνος ώ; υπο
ψήφιος βουλευτής, απετυγχανε πάντοτε ένεκα τών κατ’ αυ
τού διωγμών τής εξουσίας, μετά δέ τήν μεταπολίτευσιν τοϋ 
1862 εξελέχθη πληρεξούσιος έν τή συνελεύσει, καί βουλευ
τής Πατρών εν δυσί βουλέυτικαΓς περιόδοις. Έχρημάτισε δίς 
Εισαγγελεύς τών Έφετών, ύπουργός τής δικαιοσύνης τώ 
1872, διωρίσδη ειτα βασιλικός έπίτροπος παρά τή Ίερα Συ- 
νόδω και τελευταίο» γενικός επίτροπος τής Επικράτειας 
παρά τώ  Έλεγχτιχώ συνεδρίω.Πλή» τώ» πολιτικών εφημερί
δων,ας διεύβυνε ή έν α!ς συνειργάσδη,ό Χαλχιόπουλος έξέδωκε 
πρό τριακονταετίας Έ^ημερίάα roc Έ.Ι.Ιη'Ίχτίη γεωρ
γίας, καί μετά ζήλου είργάσθη ύπέρ βελτιώαεως τής γεωρ
γίας και τής βιομηχανίας, συγγράψας πρός τοΓς άλλοις καί 
ιδίαν πραγματείαν περί τοϋ δέματος τούτου| βραδευβεΓσαν 
ύπό τοϋ Συλλόγου πρό; διάδοσιν Ιώ ν  Ελληνικών γραμμ-ά- 
των. Έδημοσίευσε δέ καί πολλάς άξιολόγους ίστορικάς καί 
πολ.ιτικάς διατριβές έν περιοδικοΓς συγγράμμασι ή ιδιαιτέ
ρως καί τινα ποιήματα, ανωνυμως εκδοθέντα.

— Ύπό τό ψευδώνυμον Violette Marcel φιλέλλην Ι’αλλίς 
εςέδωκε τομίδιο» ποιημάτων έπιγραφόμενον Violettes et L i
serons, όρίσασα »ά δοθώσι τά έκ τής πωλήσεως αύ-οϋ είσ- 
πραχθησόμενα εις τήν έν Καλάμαις έπιτροπήν πρός περίβαλψιν 
των οικογενειών τών απόρων επιστράτων. ΠωλεΓται δ* ενταύ
θα εν τώ βιδί.ιοπω/.είω Καρόλου Βίλμπεργ αντί δρ. 5.

— Έξεδόθη ή Γ υφταxoüJa, ποίημα τοϋ κ. Ίω . Πολέμη, 
μελοποιήβέν ύπό τοϋ μουσικού κ. Λαμπελέτ.

— Ό  "Αγγλο; καθηγητή; Β. Jowett έςίδωχεν έν Όςωνία 
δίτομο» μετάφρασιν τών Πολιτικών τοϋ Άριστοτέλους, μετ’ 
εισαγωγής, σημειώσεων καί πίνακος.

—  Εν ττ, λέσχη «Έλλάδι« τής Έρμουπόλεως ωργανωθη- 
σαν έδόομχδιχΓκι φιλοΐογικαί καί καλλιτεχνικά! έσπερίδες- 
ε» μια τουτω» ό μεταφραστής τοϋ «Άμφιτρύωνος· τοϋ Μολι- 
έρου κ. I. Φραγςιας άνέγνωσε μετάφρασιν τής πρώτης Με- 
σηνιακής ωδής τοϋ C. Delavigne καί πρωτότυπό» τ·. έργον 
του .Σκηνάς έκ τή; "Ελληνικής μυθολογία; » έν τή επομένη 
β’ εσπερίδι ό πρωτόδικη; κ.Έμμ. Λυκούδη; ώμίλησε περί εμ
πορικού ισοζυγίου καί οικονομικής κρίσεως. Μεθ’  έκαστον 
αναγνωσμα έρασιτέχναι άνακρούουσιν έπί κλειδοκυμβάλου 
εκλεκτά μουσικά τεμάχια.

—  Συνέστη έν Λονδινφ «Σύλλογος τοϋ ΓκαΓτε,· οΰ σκο
πό; είναι ή ένβνρρυνσις καί προαγωγή τής έν Αγγλία  επι
στημονικής σπουδής τών έργων καί τών ιδεών τοϋ μεγάλου 
Γερμανού ποιητοϋ καί ή διάδοσις τών έργων αυτού. Ό  Σύλ
λογο; ουτος Θά συμπράττη μετά τοϋ έν Βχίμάρη ομωνύμου 
συλλόγου.

— Οί Εβραίοι πολΓται τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’ Α
μερικής θά προσφέρωσιν εις τό κράτος εϊςένδειξιν ευγνωμοσύ
νης διά τήν προστασίαν, ής άπολαύουσιν έν τή έξασχήσε·. τής 
λατρείας αύτών, κολοσσιαΓον άγαλμα τής Άνεξιθρησκείας. 
Τό άγαλμα τούτο εποιήθη ύπό τού έπιφανοϋς ’Αμερικανού 
γλυπτου Έζεκιήλ, απεικονίζει δέ τήν ’ Αμερικήν ώς προστά- 
τιδα νέου, παριστάντος τήν θρησκείαν ή αριστερά χειρ τή; 
Αμερικής στηρίζεται εις κύλινδρον συμδολικώς είκονίζοντα 
τον νόμον, δι* ου αναγνωρίζεται ή ισοτιμία πάντων τών θρη
σκευμάτων. Ύπό τούς πόδας αυτής απεικονίζεται ό ’Αμερικα
νικός αετός, σποράσσων διά τών ονύχων τό» δράκοντα τής 
μισαλλοθρησχείας.

   — ------------

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝ ΤΗι ΑΚΡΟΠΟΛΕΙ

Μετα τα εν ταΓ; ανασχαφαΓς τής Άκροπόλεως ευρεθέντα 
κατά τάς παρελθούσας εβδομάδας, ών »μνημονεύσαμε» έν 
προηγουμένω φύλλω τοϋ Δελτίου, άπεκαλύφβησαν κατά τάς 
τελευταίας ημέρας ουχ ευάριθμα χάλλιστα καί αξιολογώ- 
τατα έργα. Και τών έργων τούτων τά πλεΓστα είναι τού 
αυτου αρχαϊκού τρόπου, και τής αυτής περιόδου τής τέχνης, 
τήςβευτέρας δηλονότι πεντηκονταετηριδος τοϋ Τ' μ. X . αί- 
ώνος, ή δέ παράστασις τούτων ό συνήθης εκείνος καί έξ 
άλλων έν τώ  Μουσείω τής Άκροπόλεως αγαλμάτων γνωστός 
τύπος γυναικών αΓτινε; χωρίς νά κλίνωσι τήν βάσιν τή; 
ισορροπίας έπί τό έτερον τού σώματος παρίσ-ανται στερρώ; 
σχεδόν έπι τοϋ εδχφους προσκεκολλημέναι καί την κεφαλήν 
εύθύ βλέπουσαν έχουσαι- είναι δέ πλήν τοϋ χιτώνος ένδεδυ- 
μέναι καί κατάστικτο» έπίβληιια, τό όποιον διά τή; έτέρας 
τών χειρών παρακαθειμένης μικρόν ανέχουσιν· αί έκ τής XI- 
νήσεως ταύτης σχηματιζόμιναι πτυχαί παρέχουσι ζωήν τινα 
εις τό μονότονο» σχήμα τού κάτω μέρους τοϋ αγάλματος" 
πρός τάς πτυχάς δέ ταύτας άντιστοιχούσιν αί μετά μείζονο; 
επιμελείας καί συμμετρίας έξειργασμέναι πτυχαί τού επιδλη- 
ματος τοϋ άνω μέρους τοϋ σώματος" τήν έτέραν δέ τώ» χει
ρών έξειργασμένων ώς έπί τό πλεΓστον ιδία ε?χον προτεταμέ- 
νην ή χόμη, τήν οποίαν στεφάνη τις κοσμεΐή καθέρπει έπί 
τά νώτα, πλόκαμοι δέ τινες καταπίπτουσι καί έπί τοϋ στή
θους" κοινόν επίσης κόσμημα τών αγαλμάτων τούτων είναι 
καί τά ενώτια" ό χιτών καί τό έπΐδλημα σώζουσι ζωηρά έτι 
Τχνη τού πλουσίου αυτών χρωματισμού.

Τά μέχρι τοΰδε εόρεθέντα, πλήν τών πρότερον γνωστών γε- 
νομενων,ησαν Α' έξ αγάλματα τοϋ τυπου τουτου γυναικείας 
μορφής, τινά μάλλον τινά δ" ήττον λελωβημένα κατά τά α- 
κρα μάλιστα πρός ά όμως προσηρμόσθησαν αί οίκεΓαι κεφα- 
λαί, κεχωρισμεναι ως επί τό πλεΓστον από τοϋ σώματος ευ- 
ρεΘεΓσαι· τών κεφαλών τών έξ τούτων αγαλμάτων άξιαι πα- 
ρατηρήσεω; εινε δύο ιδίως" μία τούτων, ήτις είνε καί ή τοϋ 
μεγίστου καί άρχαϊκωτέρου αγάλματος, έχει τού; οφθαλ
μούς, ων ό έτερο; μονον εσώθη, ιδία εντεθειμένου; εκ δ.»φα
νούς τίνος ύελώοους (;) ύλης* κατά τρόπον όμοιον ήσκν καί αί 
χόραι τών οφθαλμών τοϋ γνωστού αρχαιότατου άγάλματος 
τού Μοσχοφάρου εΐργχσμένχΐ" έν γένει δέ ή κεφαλή αυτη πα
ρέχει πολλήν όμοιόιητα καί τύπου καί τρόπου έργασίας προ; 
τόν μοσχοφόρον. Καί ετέρου τινός τών έξ τούτων άγαλματω» 
ή κεφαλή εινε άξία παρατηρήσεω; άχι μόνον διά τήν άριστην 
διατήρησιν αλλά καί διότι υπομιμνήσκει πως παρά τήν άλλη» 
αττικήν αυτής εργασίαν, τόν αιγινητικόν τύπον.

Β’. Κορμός άγάλματος γυναικός τοϋ αυτού τυπου.
Γ'. Κορμός άνδρό; άπλουστίρας έργασίας περιβεδλημενου 

τό ίματιον κατα τόν οικεΓον εις τους ανδρχς τρόπου" ό χιτω» 
αΰτοΰ ειχεν έρυθράν βαφήν.

Δ ' άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι ό κορμός γυναικεία; μ̂ Ρ" 
φής, ήτις δχι μόνον κατά τόν τύπον καί τό τής περιδολητ 
σχήμα τών άλλων αττικών αρχαϊκών αγαλμάτων διαφερ;:· 
άλ,λά καί κατά τόν τρόπον τή; έργασίας. Τή» δεξιά» χ**Ρ* 
είχε τό άγαλμα παρακαθειμένην, έν τή αριστερά δέ προσκε- 
κολλημένη έπί τοϋ στήθου; είχε ροιάν. Μέρος τής χε·ρ',{
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μετά τής ροιας έσώΟη. Φανερόν ότι τό έργον τοΰτο 
ούδέν άλλο εινε ή έτερον παράδε.γμα τοϋ γνωστοΰ έκεί- 
νου έν τώ Μουσείω τοϋ Λουδρου αρχαϊκού άγάλματος τής 
Σχ/ιΙας Ήρας.

Ε'. Κορμός άγάλματος γυναικός χιτώνα καί έπίδλημα έν- 
'υμένης, ίχανώς δέ λελωδημένης χατά τήν άριστεράν πλευ- 

ράν.Καί τούτο τό άγαλμα διαφέρει πολύ τών έξ πρώτον μνη- 
μονευθέντων χατά τε τήν εργασίαν, έξ ής γίνεται φανερόν, 
ότι τό έργον τούτο έποιήθη οχι πολύ πρό τών Φειδίου χρό
νων, καί κατά τόν τύπον. Έκ τοϋ σωζομένου μέρους δέ είνε 
'κολον νά άναπαραστήσν) τις τό όλον τοϋ άγάλματος σχήμα, 

εκ τοϋ σχήματος όμως τοϋ τραχήλου φαίνεται ότι δέν έδ/επεν 
εύθύ, αλλ’ ειχε τήν οψιν έστραμμένην πρός τό έτερον μέρος 
τοϋ σώματος, ουδέ παρίστατο έ» τή ήρεμία οΓαν τά πολλά έκ 
τών ανασκαφώ» τούτων γνωστά αγάλματα όεικνύουσι.

Περιεργότατον επίσης τών εύρημάτων είνε καί τό κάτω 
μέρος λίθινου άπεικάσματος ξοάνου διατηρούν ίχνη χρωμα
τισμού έν τώ κρασπέδω. Τό άπείχασμα τοΰτο όμοιάζει πρός 
τά γνωστά έκ Δήλου καί Σάμου ξόανα.

Καί έπιγραφών καί άλλων πλαστικής έργων τεμάχια πολ
λά εύρέθησαν, τά όποΓα παραλείπομεν έπί τού παρόντος νά ά- 
ναφέρωμεν έλπίζοντες ότι θά εύρεθώσι έτι έν ταΓς άνασκαφχΓς 
καί άλλα οίχεΓα τούτων μέρη προσαρμοζομενο εις τά ύπάρ- 
χοντα τεμάχια.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
31 ' 1 α>ονχ^(«υ.

Εις τήν Κυδέρνησιν ημών άνεχοινώθη ότι ή πολιτεία τοϋ 
αγγλικού ύπουργείου έν τή άνατολιχή π.ριπλοκή θά διατή
ρηση τήν διεύθυνσιν, τήν όποιαν έδωκε τό πρώην ύπουρ- 
γεΓον Χαλισδουρή.

— ΈδημοσιευΟη Β. διάταγμα, δι’ ου συγχαλούνται δύο 
ήλινίαι έφεδρων τού ναυτικού, πρόκειται δέ νά «χδοθή καί 
δεύτερον περί συγχλήσεως τριών άκόμη ηλικιών τού κατά 
γήν στρατού.

— Κατά τήν Λ’χ'ακ 'Εφημερίδα, ό Γλάδστων ύπεδή- 
λωσε τή Ελληνική Κυβερνήσει διά τού έν Λονδίνω αντι
προσώπου αυτής, ότι δύσχολον 6ά ήτο »ά άποχωρισθή τής 
ευρωπαϊκής ομοφωνίας ύπέρ τής ειρήνης, άλλ’  ότι τούτο δέν 
αποκλείει τήν έλπίδα ότι εις προσεχή μάλλον εύκαιρον περί- 
στασιν τά δίκαια τής 'Ελλάδος, πειθομένη; νϋν εί; τάς φι
λειρηνικά; διαθέσεις, εν άλλω τινί μέτρω καί καθ’ ένα ή κατ’ 
άλλον τρόπον ήθελον τύχη ίχκνοποιήσεώ; τίνος. Λέγεται δ’ 
ότι ή Ελληνική Ιίυβέρνησις άπήντησεν, ότι άνευ άμεσου 
!χανοποιήσεως ή ύποχώρησις θά ητο όλεθριωτάτη ε"; τε τό 
παρόν καί τό μέλλον τής Ελλάδος.

— Οί ’Οθωμανοί δήμαρχοι θεσσαλιχών τινων δήμων έ- 
πεμψαν πρός τόν Γλάδστωνα συγχαρητήρια γράμματα έπί 
τή άναρρήσει του εις τό πρωθυπουργιχόν άςίωμα, έπιχληθέν- 
τες άμα καί τήν μέριμναν αυτού ύπέρ τών γειτονικών έ- 
παρχιών, αιτινες ποθοϋσι τήν εί; τό ελληνικόν βασίλειο» 
προσάοτησίν των.

— Αί τελωνειακοί εισπράξεις τοϋ μηνός Νοεμβρίου 1885 
α.ήλθον,κατά τήν έν τή Έφημερίδι ζης Κν(ιερνήσεως δη- 
μοσιευΟεΓσαν προσωρινήν κατάστασιν, εις δρ. 2,555,611,11 
Οπερδασαι τά; τοϋ άντιστοίχου μηνός τού 1884 κατά δρ αχ. 
176,962.52. Τό όλον τών εισπράξεων μέχρι τέλους Νοεμβρίου 
άνήλθεν εις δρ. 20,463,6)2,26. ύπελεΐφθη δηλ. τών τοϋ πσοη- 
γουμένου έτουςκατά 8ρ.2,733,484,19.

—Δικασθείς ύπό τοϋ δικαστηρίου τών ένταύβα κακουργιο
δικών ό διευθυντής τής Άχρο.-ζόΛεως κ. Βλ.Γαβριηλίδης κα- 
ϊηγορούμενος έπι άποπείρα άνα ρέσεως καί άναιρέσει, έκηρύ- 
ζΟη άθώος.

—  Κατά τους ύποδληθέντας μέχρι τής 27 ’ Ιανουάριου πί- 
’ακας εις τό ύπουργεΓον τών Στρατιωτικών κατετάχθησαν 
®πό τής προσκλήσεως τή; εφεδρεία; εις τόν στρατόν πλείονες 
τών διςχιλίω» έθελονταί.

— Εις άντικατάστασιν τών δημοτικών συμβούλων Ν. 
Κοκκινοπούλου, χηρυχθέντος εις κατάστασιν πτωχεύσεως, 
*»> Ν. Λεβ-δου, παραιτηθένιος, έκλήθησαν οί άναπληρω- 
**τικοί σύμβουλοι χχ. Σ. Μούσης καί X. Κασσαβέτης.

—  Τήν παρελβοΰσαν Κυριακήν έγένετο ή δεχάτη κλήρω- 
τοϋ λαχείου τών άτχαιοτήτων, καθ’ ήν έξεκυδεύθησαν

•00 λαχνοί. ’ Εξήχθησαν δέ ά ύπ’ άρ. 4957, λαχνός κερδαί-

νων δρ. 5674.25, πωληθείς έν ’Αλεξάνδρειά, ό ύπ’ άρ. 
17782. χερδαίνωνδρ. 2069.70, πωληθείς ένΤριπόλει, ό ύπ’ 
αρ. 27474 χερδαίνων ίσον ποσόν καί πωληθείς ένταϋθα, μετ’ 
αύτούς δέ έπτά άρ. κερδαίνοντες άνά δρ. 453,94. έτεροι δέ
κα κερδαίνοντες άνά δρ. 113-48 καί 180 κερδαίνοντες άνά 
δρ. 45. 40.
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κ. Η. Π. Η. Ταγανρόγ. Ένεγράφησαν πάντες οί σημειού- 
μενοι, καί άπεστάλησαν τά ήδη" εχδοθέντα φυλλάδια πρός τε 
ύμάς καί τούς λοιπούς. Σάς εύχαρισ-.οϋμεν διά τήν ευμενή 
φροντίδα. Τό άντίτιμον θέλομε» είσπράξιι δυνάμει τής έπι- 
ταγής.— κ. Γ. Δ. Δ. Βώλον. Έλήφθη και δημοσιεύεται. Κατά 
τά άλλα συνεμ,ορφώΟημεν τή έπιστολή σας.— JVâger. Οΰχί, 
διότι δέν θά λάδη αποδείξει; ακροάσεως μαθημάτων, έκτό; 
αν ή πανεπιστημιακή σύγκλητο; καί τό ύπουργεΓον τής Έκ- 
παιδευσεως άποφασίσωσιν άλλως.— κ. Γ. Κ . Τρίπολιν. Εις 
έπιστολήν σας άπηντήσαμεν ιδιαιτέρως. —χ. Μ. Κ. Βέρροια». 
Τά σταλέντα διά τοϋ χ. X. Ι.ελήφΘησαν απεστάλησαν δ’ 
ύμΓν δια τή; αυτής διευθυνσεω; τα φυλλάδιά τής ’ Ιστορίας. 
Τό περίσσευμα 3φρ.τηρούμεν εί; τήν διάθεσίν σας. — Όρφεΐ. 
— Εινε φεϋ ! άληθές. Συχνάχις λαμβάνομεν όμοια έργα. Ούχ 
ήττον επλανήθητε ϋπολαδόντες ότι ή ύπόμνησις αυτη και 
ή έκτης εκλογής τοϋ ψευδωνύμου μαρτυρουμένη πεποίθησις 
περί τής άξίας τών έργων σας είσίν ικανά νά διασκεδάσωσι 
τήν έχ τής άναγνώσεως τοϋ ποιήματος σας έντύπαεσιν.—χ, 
A. Ν. Λ. Πάτρας.Διότι δέν συνωδεύοντο διά τοϋ άντιτίμου, 
καί πάσα τοιαύτη οίτησι; δέν λαμδάνεται ύπ’  οψιν. Νά 
τηρώμεν ανταπόκοισιν και λογαριασμούς πρός ένα εκτατόν 
τών συνδρομητών διά τόσον ελάχιστα ποσά μας είνε άδύνα- 
νατβν. "Οθεν πρός ταχυτέραν εκτέλεσιν πάσης παραγγελίας 
απαραίτητον να συναποστελλεται και το αντίτιμο» αυτής. 
— κ. Κ. Ν . Ζάκυνθον. Έλήφθησαν Σας εύχαριστοϋμεν. 
Περί τών άλλων τής επιστολής ύμών έφροντίσαμεν, καί ά- 
παντώμεν ιδιαιτέρως.— Μισογντη· Εις τήν έρώτησίν σας 
■ πότε άρχεται τό γήρας τών γυναικών;« καταλληλότατη» 
άπάντησιν παρέχει Γερμανός τ·.ς μυθιστοριογράφος· «ώς ή 
πρώτη πάχνη καί αί πρώται τής χιόνος νιφάδες ουδαμώς 
άποδεικνύουσιν τήν έπέλευσιν τοϋ χειμώνος, διότι πάχνην 
βλέπομε» συχνάκις και τόν ’ Ιούνιον καί χιόνα καί τόν Σε
πτέμβριον, ούτως ουδέ αί πρώται λευκαί τρίχες η ή πρώτη 
ρυτίς είνε τεκμήρια άρχομένου γήρατος Ά λ λ ' ουδέ ή λη
ξιαρχική σημείωσι; τοϋ χρόνου τή; γεννήσεω; έχει σημασίαν 
τινά. Ύπάρχουσι γυναίκες, μόλις συμπληρωσασαι τό εικο
στόν πε’μπτον έτος τής ηλικίας και όμως ουδαμώς διαφέρουσι 
βαθυγήρων γραιών. Ή  γυνή θεωρεΓται νέα, έν δσω διατη
ρείται άκμαΓον τό χάλλο: αυτής.·— κ. Λ . Λ. Ε . Τραπε- 
ζοϋντχ. Έλνφθησκν, επληρωθησαν δε τα ανηκοντα τή Διευ- 
θύνσει τή; «Ν . Έφημ.»— κ. Ν. I. Π. Κωνσταντινούπολιν. 
Τά ζητηθέντα άπεστάλησα». Κατά τα άλλα συνεμορφώθημεν 
τή ύμιτέρα έπιστολή. κ. Σ. Σ . Κ . Αίτωλικόν. Έλήφθη ή 
έπιταγή. Σάς εύχαριστοϋμεν. Άπάντησιν μας έχετε ταχυ- 
δρομικώς. — κ. Γ. Γ . Φαλτσίον. Συμφωνω; τή νέα έπιστολή 
σας άπεστείλαμεν αύτά εί; Κεφαλληνίαν.—  χχ. Rev. J. Ο 
L. Hülywoild, Ν'. Γ. Ο. ’ .Αλεξάνδρειαν, Α. Μ. Κεφαλλη
νίαν. Z. Ε. Λ . Μούραις. Γ. Γ . Κέρκυραν, Σ. Δ. Β. Γενεύην. 
Ν. X . Λάρισσαν, Κ. Κ. Πρέβεζαν. Γ. Γ1. Γεράχιον. Μ.Γ. 
Μ. Μελιτούπολιν, καί Ε. Π. Δ. Όλτένιτζαν. Έλήφθησαν.— 
κ. Κ. Κ. Μοϋγλα. Άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς.— Tlrillat 
- Savarin. Κατα τόν' Κοραήν «τό παρα τοΓς αρχαίοι; 
γΛνχν, 8 και σίραιοτ έκάλουν καί t'lj'η μα, έστί τό π»ρ’ 
ήμΓν τουρκοχυδαϊστί καλούμενον πετιμέζι.— Πλείονα βλ. έν 
ταΐς σημειώσεσι τού Κοραή εις Ξε.οκράτην καί Γαληνόν σελ. 
210. — κ.ΙΙ.Ρ . Κισνόβιον.Έληφθησαν * απεστάλησαν δ* ύμΓν 
καί τώ  κ. Γ. Π. εί; Σορόκα» τά ήδη έχδοθέντα φυλλάδια. 
—  Μια ΐιΐι οτραπω. Έλήφθη εγκαίρως θά δημοσι- 
ευθώσι τά έπιτυχέστερα.— Τυχαίως συμβαίνει ενίοτε τό ατο
πον, δπερ σημειόνετε υμάν, εν τή εκτυπώσει. Λάβετε την κα
λοσύνην νά στείλετε τό φύλλον πρός ανταλλαγήν. — Γαιο- 
χζήμαη. Ή  πατάτα έκαλλιεργήθη εις τήν Ελλάδα μετα 
τά 1828. Πρότερον ήτο άγνωστο; ένταϋθα. Φορτίο» πατα- 
τας εστάλη τό πρώτον εις τήν 'Ελλάδα τή αιτήσει του Κα-
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ποδιστρίου ύπό του Έυνάρδου xai αγγλικού τίνος οίκου.— 
χχ. Γ. Κ . ’ Οδησσόν χα'ι Λ. Σ. Βάρναν. Τα ζητηθέντα καί έ- 
πιστολήν μα; έχετε ταχυδρομιχώς — Κυρίαν Μ. Η. Μ. Ί ’ρί- 
πολιν. rä ; εύχαριστούμεν.—  x. A. D. Dendermonde- Ή  α
ποστολή ήρξατο. Ευχαρίστως δεχόμεθα xal το Βελγικόν φυλ- 
λον.— χ. Ν. Π. ’Ροστόβιον. Άπεστάλησαν εγκαίρως. Ίσω ς 
έπήλθέ τις βραδύτης εν τψ ταχυδρομεία).—κχ. Σ. Μπ. Λεό- 
6αν, Ο. Mir. xal Ν. Π. Κ. Πάτρας. E. Τ. "Υδραν καί Δ. X. 
Κ . Καλάμας. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν.

------------κ β ο ο ο β » -----------

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ■ ΕΣΤΙΑΣ*

ΙΣΤΟ ΡΙΑ  ΤΟ Υ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ύπό Κ . Ε Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο ΓΔ Ο Τ

Λ η ζά ση ; τή ;  ~ροθετρ-ίχ; προς εγγραφήν συν
δρομητών εις ολόκληρα σώματα  τη ς ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ  
Τ Ο Γ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ  Ε Θ Ν Ο Υ Σ  του κ. Κ .  Ι Ια -  
παρρηγοπούλου τής ύπό τοΰ κ. Ά ν έσ τη  Κων- 
σταντινίδου βκδιδομένης, ή  ΔιεύΟυνσις του βιβλι
οπωλείου τής «Ε σ τ ία ς »  γνωστοποιεί ο τι δια τα  
ϋπολειφθέντα ε’τ ι  ολίγα  αντίτυπα δύναται να 
δεχθή, συνδρομητά; εις δλόκληρον τό σύγγραμμα 
επ ί προχαταβοΛρ ενταύθα μ εν  δρ. 35, εν  τα ΐς  
έπαρχϊα ις δρ. 40, ίν  δε τή  ά.Μοδαπή <ρράγ- 
χων χρυσών  40 επίσης.

Έ ξεδόθη  ήδη  καί τό  'Τ ' φυλλάδιον τή ς  Ι 
στορίας, εξακολουθήσει δέ τακ τικώς ή ε"κδοσις 
καί τώ ν  επομένων κα τά  δεκαήμερον.

Έ κ α σ τ ·ν  φυλλάδιον π ω λείτα ι έν Ά θ ή να ις  μλν 
λεπ τά  90, έν δε τα ΐς  έπαρχϊα ις κ α ί τ φ  εξω τερ ική  
δραχ. 1.

ΕΛΛΠΜΚΠ ΓΕΩΡΓΙΑ- Έ τος Β’ . Το μόνον γεω.-τονι- 
χον περιοδιχον σύγγραμμα εν * ΑνατοΛη, διιμασιενο· 
μενον νπδ ΓσίΤ χ. Π. Γενναδίου, επιβεωρητοϊΙ της 
Γτωργιας Χαί εφόρου το~ Δημόσιόν Δενδροκομείου.

Εις τήν σύνταξιν τοΰ κοινωφελέστατου τούτου περιοδι
κού συγγράμματος λαμβάνουσ: μέρος πλείστοι των αρίστων 
παρ’  ήμΓν έπιστημόνων και πεπειραμένων άνδρων, συζητούν- 
ται δε και αναλύοντας έν αυτω ζητήματα άφορώντα εις τήν 
κυρίως γεωργίαν, τήν γεωργικήν οικονομίαν, τήν αμπελουρ
γίαν, τήν δενδροκομίαν, τήν δασονομίαν, τήν κτηνοτροφίαν, 
την μεταξοσκωληκοτροφίαν, τάς διαφόρους γεωργικά; βιομη
χανίας καί εις πάντα άλλον κλάδον τής γεωργίας.—  "Οπως 
δε το συγγραμα τούτο καταστή και εύάρεστον οικογενειακόν 
αναγνωαμα εί; τό μέλλον, σύν το'ς άλλοις, θά περιέχη και 
άρθρα περι διαφόρων ζητημάτων τής φυσικής ιστορίας, σχε- 
τιζόμενα πρός τήν γεωργίαν καί τόν καθημερινόν βίον, εϋ- 
κρινως δε και χάριν τών πολλών συντκσσόμενα.—  Ή  σύντα
ξις τής » ’Ελληνικής Γεωργίας· άναδέχεται τήν >.ύσιν πάσης 
εγγράφω; απευθυνόμενης γεωργικής απορίας τών συνδρομητών 
αυτής.

Τό περιοδικόν τούτο σύγγραμμα δημοσιεύεται άπαξ τού 
μηνδ; εις τεύχη εκ δύο καί ήμίσεος μέχρι τριών τυπογραφι
κοί. φύλλων, σχήματος 8ου, μετα εικόνων.—  Τιμή ετήσιας 
συνδρομής διά μέν τούς έν 'Ελλάδι συνδρομητά; δραχμαι 10, 
διά ' ϊ  του; εν τή αλλοδαπή φράγκα χρυσά 12. Οί μέχρι τέ
λους Φεβρουάριου προπληρώνοντες τήν συνδρομήν αύτών λαμ- 
βάνουσι δωρεάν μίαν τών εξής τεσσάρων πραγματειών

1) Περί χοκκοειδών, ήτοι περί ψωριάσεως τών φυτών. 2) 
Περι τού άνθραχος τής αμπέλου. 3) Περι τής άσβενείας τής 
αμπέλου, ητοι περι ωΐδίου. 4) Περι καπνού.

Ή  άφορώσα πάσαν ύπόθεσιν τής ο'Ελληνικής Γεωργίας· 
αλληλογραφία διευθύνεται πρός τον χ. Π. Γεννάδιον έν Ά -  
βήναις, όδός Π'ναχωτών, απέναντι τού ξινοδοχείου Ξυδη.

I

!

Δάνεια  τή ς  Κυβερνησεως Τρέχουσα Τιμή.

Τών 170,000,000 τών 5 ·/» Φρ· ΖΡ· 325—
• 120,000.000 τών 5 » »  · 331 —
« 60,000,000 τών 6 . . . 413—
■ 26,000,000 τών 6 · · ■ 352—
.  25,000,000 τών 9 . . . 259—
• 25,000,000 τών 8 ·  · · 252__
• 10,000,000 τών 6 « »  · 178—
• 4,000,000 τών 8 ·  · ■ 229.
• 6.000,000 τών 6 · Δρ. παλ. 89.—»
Κτηματικοί Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 436—

Π ισ τω τ ικ ά  Κ α τα σ τή μ α τα

Ε ΤΑΙΡ ΙΑ Ι
/·

’ Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 37 4 0 -
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 62—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 59—
’Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . · 59.50
•Σιϊηρόδρ. Αθηνών και Ιίειραιώς.. · 299—
’Εταιρία Φωταερίου.................. Δρ.

ΣυναΛΛαγματα
ΛΟΝΔΙΝΟΥ— Τραπεζικόν Όψεως____ 31.65

• 3μην.......... 31.35
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — ’ Εθνικής Τραπέζης Οψεως. 125

• Τραπεζικόν 3μην
Νομίσματα

Κικοσαφραγκον . . . . . . ..................... 24.90
Λίρχ οθωμανική............................... 28.40

ΕΞΕΔΟΘΗ Α Ρ Τ Ι

ΑΤΤΙΚΑΙ  Ν Υ Κ Τ Ε Σ
Τ Α  Α Π Α Ν Τ Α  ·

Σ · Ν . Β ΑΣΙΛΕ ΙΑΔΟ Υ-

Τόμος Α '.— Οί Καλλέργαι.— Λουκάς Νοταρας. Δρ. 5.— 
Τόμος Β'.— Γαλάτεια.— Χίμαιρα.— Σκύλλα.—

' Ύψηλάντης.— Σεμέλη.— 'Αμάλθεια. Δρ. 5.—■ 
Τόμος Γ '.—  Εικόνες. —  Κύματα. —  Έπεα 

πτερόεντα.— Παντοίαι ποιήσεις.— Δρά
ματα.— Παραφράσεις.— Δρ. 5—

Τόμος Λ'.— Ιίεριέχων τα πεζα έργα τοΰ ποιητοΰ Δρ. 5.

Ο! 4 τόμοι όμού δραχ. 16. Έκαστο; τόμος χωριστά δρ. 
5. Διά τούς έν ταίς έπαρχϊαις και τή αλλοδαπή ζητούντο;

| έπιβαρύνεται έκαστος τόμος μέ ταχυδρ. τέλη, λεπτά 60.

ΑΤΤΙΚΟΝ Μ Ο ΤΣΕ ΙΟ Ν^
ΕΙΚΟ Ν Ο ΓΡΑΦ Η Μ ΕΝ Ο Ν  Π Ε Ρ ΙΟ ΔΙΚ Ο Ν

ύπ'ο Ν ικ ο λ ά ο υ  Γ .  Ι γ γ λ ε ε η

Πλήρη; σειρά αύτού έκ 2 τόμων άποτελουμένη μετά με
γάλων εικόνων έπ! λαμπρού χάρτου έκτετυπωμένων. Πωλεί
ται έν τώ  βιβλιοπωλείο) τ ι ;  «'Εστίας· εις τό η ¡i ισν μθ·

\ ror της άρχιχης τιμής, ητοι αντί δραχμΰν S οί 
δυο τόμοι, μετά ταχυδρ. τελών άντί δραχ. 10. — Μόνον 6 
δεύτερος τόμος πωλείται άντι δραχ. 2,50, μετά ταχυδρ τε
λών άντί δρ. 3.

1E1ÍP1I0V SUVPH

ΠΟΙ Η MA T A
Ε Ι Σ  Τ Ο Μ Ο Υ Σ !  2

Τ ιμ ώ ντας  δραχ. 5. — Ταχυδρομ. άποστελλόμεν* 
δραχ. 5,50.

Έ ν  Ά ίιήνα ις, έκ τού τυπογραφείου τών Κ αταστημάτων ΑΧΕΐΤΙΙ ΚΒΧϊΤΛΧΤΙΧΙΔΟΤ 1S8Ö.—3.8


