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Έν Συρω είσεπράχβησαν ύπέρ τούΈρυθροϋ σταυρού εντός 
δυο μηνών δρ. 4840, ών τάς 1000 έδωχεν ή χ. Νεγρεπόντη. 
, Τό δηαοτιχόν συμβούλιου Παρελείων έψήφισε δρ.600 πρός 
αγοράν γ,μιόνων τοϋ στρατού· τά δέ τοϋ Παμίσου χαι Σαλα- 
μΓνος άνά δρ. 500 πρό; τόν αυτόν σχοπόν.

Εί; τήν ίπιτροπήν τών βοηθημάτων διά τάς οίχογενείας 
των επιστράτων έπεμψαν δ χ. "Ρεν έρης δρ. 100, χυρί* ανώ
νυμος δρ. 100, χαι εί; άνώνυυος διά τοϋ χ. Πσρίση δρ. 100.

Τό δημοτικόν συμβούλιου Παγσσών έψήφισεν έκτακτον 
αίστωσιν δρ. 1000 διά προμήθειαν βυτίων χαι κάδων χαΐ διά 
τήν δαπάνην τής μεταφοράς ΰδατος έχ Βώλου εις Γχορίτσαν 
*αι παλαιάς Παγασάς. όπου Ιργάζονται στρατιώτα: πρός κα
τασκευήν παρακτίων οχυρωμάτων.

Ο χ . Συγγρός παρέδωκε τώ δημάρχω Έρμουπόλεως δρ. 
3000. τρίτην μηνιαίαν εισφοράν ύπέρ τών έν τή επαρχία Σύ
ρου οικογενειών τών απόρων έπιστράτων.

Οί όπλΓται τοϋ ενταύθα Α ' συντάγματος τού πεζικού συ- 
νελεξαν δ·.’  εράνου 500 δρ. τάς όποιας άπέστεΓ/.αν εις τήν ε
πιτροπήν τών κυριών πρό; βοήθειαν τών οικογενειών άπορων 
επιστράτων. Είι τήν αυτήν επιτροπήν άπέστειλε χαΐ ό ύπουρ- 
Υό; τών στρατιωτικών κ. Α. Μαυρομιχάλη, δρ. 300.

Εν Κωνστάντση συνήχθησαν φρ. 1500 περίπου ύπέρ τού 
Ερυθρού Σταυρού. Έ ν "Ισμαηλίω δε 1269 φρ. ύπέρ τών έ- 
θνικών άναγχών.

Ό  έν Σύρω κ. Γ. X. Γλύκας προσήνεγχε πρός στρατω
νισμόν δωρεάν έπι εξ μήνας τά έν τή θέσει Μυλαράχι τή; 
Ερμουπόλεως οικήματα χαΐ άποθήχας κύτοϋ.

Έχ λσχείου έκχυβευθέντος έν Πάτραις είσεπράχθησαν ύ- 
χέ: τοϋ Ερυθρού σταυρού ύπέρ τάς 2500 δρ.

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

Πολυτιμότατον δώρημα προσήνεγκεν εις τό μουσεΐον τής 
Ιστορικής και εθνολογική; έταιρίας ό διοικητής τής Εθνικής 

Τραπέζης κ. Μάρκος Τενιέρης. Είναι δέ τούτο μικρά λεπτή 
λ.χλχή πλάξ, σχήματος ελλειψοειδούς, μέγιστον μήκος έχουσα 
88 χιλιοστών τού μέτρου και μέγιστον πλάτος G5 χιλιοστών, 
ν.ουσχ δέ άφ' ένό; μέν μινυθογραφίαν δΓ έλαιομιγών χρωμά- 
των τοϋ Ίω . Ματθ. χόμητο; τού Σγυλεμβουργ. τού έν έτε:
1716 άποκρούσαντος ήρωίκώς τού; Τούρκους άπό τής Κερχύ-

ρας, έπι τής όπισθεν δ' έπιφανείας έν στίχοι; 14 τήν έπομε- 
νην επιγραφήν διά κεφαλαίων γραμμάτων, σχεδόν άφανή και 
εξίτηλου γενομένην ύπό τοϋ χρόνον, ο Έχτύπ(ωμ)α Τωάννου 
■ (Ματθ)ίου (χ)ομίτου Σκελεπουργιου (τ)ής γαλυνοτάτης τώ(ν) 
«Ενετών (άρισ) το (χ) ρα |τίας χ)ατ’ "Ήπ(ειρον στρα):άρχ|ου) 
«χ «! ύπ<ρ (ασπισ)τ(ού) Κι'ρχύρας πα)ρά 11σ α (γιωτ)ου (Δο) 
«ξαρϊ (ίπ)πέ(ως) Λα(χε)?αιμον·ο(υ χ)ατά τό αψ (χέ Μα)ί(ου 
ι) ε » (Τά έξίτηλα γράμματα έσημειώθησαν έν παρενθέσει.) 
Ή  προσωπογραφί α απεικονίζει τόν στρατάρχην μέχρι στέρνων, 
εστραμμένην έχοντχ μικρόν προς τα δεξιά την κεφαλήν, φο- 
ρούντα δέ θώρακα σιδηροϋν, χαλυπτόμενον κατά τό πλεΓστον 
ύπό χλαίνης άλουργοοαφοΰς, ύπερραμμένην έχουσης λευκήν 
μηλωτήν καί πορπουμένης κατά τόν δεξιόν ωμον. Το αριστο. 
τής είκόνος περίγραμμα, καί ή δυναμ ; τού χρωματισμού 
μαρτυροϋσιν οτι είναι έργον δοκίμου καλλιτέχνου τής ένετι- 
κής σχολής τής ζωγραφικής. Καί τοιούτο; φαίνεται ότι ήτο ό 
γραψας τήν εικόνα ταύτην Παναγιώτης Δοξαράς, ό έχ Κα- 
λαμών τής Μεσσηνίας, γεννηθείς έν έτε: 1662 "σως, χαΐ εν 
Κέρκυρα άποθανών τώ 1729. Ό  καλλιτέχνης ούτο; ήν υιός 
τοϋ Νικολάου Δοξαρα, τού ύποκινήσαντο; τώ 1685 έπανά- 
στασιν τών Μανιατών χατά τών Τούρκων, και αυτός δέ πολ- 
λαχώ; υπηρέτησε τήν ένετικήν πολιτείαν εν τφ προς τους 
Τούρκους άγώνι, στρατεύσας μέν εί; Χ ίε» μέ μισθοφόρους ύπ’ 
αύτοΰ συντηρούμενους ιώ 1694, προσελκύσας δέ έχ τής τουε- 
χική; εί; τήν ένετικήν ύπηοεσία. τόν περιβόητο·, μπέην τή; 
Μάνης Λ'βέριον Γεραχάρην, καί τόν λαό. τής Μάνης ευνουν 
καταστήσας τοϊς Έ-ετοΓς. Ή  ένετιχή κυβέρντ.σις πρός αν
ταμοιβήν τών υπηρεσιών του άπένειμεν αυτώ τον τίτλον ιπ
πότου καί τώ  παρεχώρησε κτήματα έν Λευκάδι, μετά τον 
θάνατόν του δέ έδώρησεν εί; τήν οικογένειαν του χαΐ έτερα 
κτήματα έν Λευκάδι χαΐ έν Βονίτση. ’ Δπήλαυε δε φήμης ά- 
ρίστου ζωγράφου, χαΐ ώς διηγείται Λεόντιό; τις ΓΙελοποννή- 
σιο; μοναχός κατά τήν παρελθνύσαν εκατονταετηρίδα ζήσας, 
ό ενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος Γριμάνης, ότε ·  ήθέλησε
• νά τού ζωγραφήσουν τήν εικόνα του. καθώς τό κάμνουν οί 
«μεγάλοι αύθένται, δέν ήμπόρεσεν άπό τήν Βενετίαν καί έως
• όλον τόν Μωρεαν νά εύρη καλλίτερον διδάσκαλον άπό /.ό- 
γου του νά τόν ζωγραφήση.·

Ασχοληθείς ό Δοξαρα; καί εις τό θεωρητικόν τής ζωγρα
φικής έγραψε μέν πρωτότυπον έργον τήν «Κοινήν διδασκαλίαν 
εις ταΓς τρεις περίστασαις όπού περιέχει ή ζωγραφιά, δηλονότι
σχέδιον, χρωματισμόν και έφεύρεσιν» δημοσιευθεισαν ύπό τού 
χ. Σ. Π. Λάμπρου, έφιλοπονησεν δέ χαΐ μεταφράσεις τεχνι- 
κών έργων τού Λεονάρδου τού Βίντζη, τοϋ Λέοντος ‘Αλβέρ
του καί τοϋ Α. Πότζο, ον» αποσπάσματα εδημοσίευσεν ό 
Μουστοςύδης έν τώ Έλληνομνήμονι. Εικόνες 8' αυτού γνω
στά! είναι αί έν τή ουρανία τοϋ ναού τοϋ Άγιου Σπυρίδω 
νος τής Κερ.ύρας, διότι αί έν τω νχώ τή; Μεταμορφωσεως εν 
Ζακύνθω εις τόν Π.Δοξαραν αποδιδόμενα: ύπό τοϋ Μουστοξύ- 
δου άπεδείχθη ότι έγράφησαν ύπό τοϋ υίοϋ έ»ε!νβυ Νικολάου, 
επίσης δεξιού ζωγράφου. Πιθανώς δε και παρά τισιν οικογι- 
νείαι; τής Ζακύνθου χαΐ τής Λευκάδο; σώζονται εικόνες τοϋ 
Πάνχγιώτου. Ή  δέ ύπό τοϋ ν. "Ρενίέρη δωρηθ,Γσα εις τήν 
"Ιστορικήν χαΐ εθνολογικήν εταιρίαν είχων είναι προδήλως ή 
έν τώ  Έλληνομνήμονι ύπό τοϋ Μουστοξυδου άναφεραμένη, 
ήν ώς εικάζει ούτος «είργάσατο ό Παναγιώτης συντεταγμέ
νος ών ύπό τόν περικλεέστατο·. έκεΓνον στρατάρχην, ή μά>- 
λον ξένος ών παρ' αυτω χα! οικείος. »

—  "Επίσης έδωρήσατο εις τό αυτό μουσεΐον ό χγαλματο- 
ποιός κ. I'. Βιτάλη; αντίγραφα χαλλίστων καί άκριβεστκιων 
προσωπογραφιών τού Θ. Κολοκοτρώνη, του Κ. Ιύχνάρη χαΐ 
τού Γ. Καραίσχάχη, σχεδ:ασθεισών έπ! τή; έπαναστάσεως 
ύπό τοϋ φιλέλληνος στρατηγού Κ. Κρχτσάΐζεν.

—  Εις τήν πληθύν τών συγγραμμάτων, τών πραγματευό
μενων περί τής έν Γόρτυνι τής Κρήτης εάρεθείσης επιγραφή;, 
προιετέθησαν άρτίω: χαΐ έτερα δυο έργα. Τό μεν επιγρα- 
φόμενον ■ Παρατηρήσεις περί τής Γορτυνιαχή; επιγραφή; « 
είναι διατριβή τού I. Σιμών, δημοσιευθεΓσα εν τς  « Έφη- 
μερίδι τών Αυστριακών γυμνασίων»· τό δέ »Die Inschrift



2 Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ

von Gortyn übersetzt· έν Στουτγάρδη έχδοθέν ύπό F.Bern- 
hoeft π;ριέχει μετάφραβιν της επιγραφής μετά σημειώσεων' 
αλλ’  ό μεταφραστής δεν είχε πρό οφθαλμών πολλάς των -προ
γενεστέρων περί τοϋ θέματος τούτου μελετών, καί τούτου 
ένεκα το έργον του είναι άτελέστατον.

—  Καθ' ä έπιστέλλει ήμΓν έκ Παρισίων λόγιος φίλο; τής 
*Εστίας, ô θανών έλληνιστή; É. Miller χατέλιπεν ανέκδοτον 
πλήν άλλων καί πλουσιωτάτην συλλογήν λέξεων μή αποτε- 
θησαυρισμένων έν τοΓς λεξικοΓς, εις 8 έργον προέλαβεν αύ- 
ιόν ό ήμέτερος κ. Κουμανούδης. Εις τήν περισυναγωγήν τών 
λέξεων τούτων ό Miller χατεγ’.νετο προ πεντηκονταετίας πε
ρίπου.Άλλ' υπάρχει δυστυχώ; φόβος,5τ: ή πολύτιμος ύλη, τήν 
όποιαν καταλείπει, δεν θά χρησιμοποιηθή διότι ό θανατος 
έπηλθε πριν ή ταχτοποίησή αυτήν εις τρόπον διευκολύνοντα 
την παρ' άλλων δημοσίευσιν.

—  Έξεδόθη εν Λονδίνω γερμανιστί ό δεύτερος τόμος τοϋ 
« ’ Εγχειριδίου τών έλληνιχών αρχαιοτήτων» τοϋ G. Gilbert, 
ου ό πρώτος τόμος πραγματευόμενος περί τής Λακεδαιμονίων 
πολιτείας καί περί τής τών ’Αθηναίων, ειχεν έκδοθή έν έτει 
1881. Ό  δεύτερος ούτο; τόμος πραγματβύετβι περ’ς εών 
λοιπών ελληνικών πολιτειών, περ: άναπχύξεως τής πολιτείας, 
π*ρι βασιλείας, ολιγαρχίας, τυραννίόος κα̂  δημοκρατίας· 
περι του λαού* περι πολιτικής και δικαστηρίων, περ\ πολέ
μου και οικονομικών, περι διεθνών νομίμων, περι τών σχέ
σεων τών αποικιών πρός τήν μητρόπολιν καί περί άμφι- 
κτυονιών καί συμμαχιών.

—  Ή  Academy του Λονδίνου εδημοσίευσεν ευμενεστά- 
την κρίσιν περί τής διατριβής τοϋ κ. Β-.κέλα Le rôle et les 
aspirations de la Grèce.

— "Ηρχισεν έκδιδομένη έν Λονδίνω ή ΆγγΛιχη ίατη· 
ριχή τπιθτώρηαις (English Historical Review ) περιο
δικόν σύγγραμμα κατά τό πρότυπον τοϋ γαλλικού Revue 
historique. Έν τώ πρωτω τεύχει αυτή; έδημοσιεύθη πλήν 
τών άλλων καί πραγματεία τις περί Όμηρου ύπό D. Β.
Monro.

—  Ό  Ralph Disraeli, αδελφός τοϋ λόρδου Βήκονσφηλδ 
εξεδωχε δεντέραν σειράν τής αλληλογραφίας τούτου μετά τής
αδελφή; του (Lord Beacousfield's Correspondence w ith 
his sister). Περιέχει δ' αύτη έπισταλά; γραφείσας άπό τοϋ 
1832 μέχρι τοϋ 1852, ήτοι κατά τήν αξίαν πολλής μελέ
της περίοδον τού βίου του, καθ’ ην βαθμηδόν άπό κομψευο- 
μένου καλλωπιστοΰ άσχολοϋντος καί περί τα γράμματα άνε- 
δείχίη έξοχος συγγραφεύς καί πολιτευτής δεινότατος.

— Προσεχώς έκδίδετα: δ τέταρτος τόμος τής άλληλ-ογρα- 
γραφία; τοϋ Καβούρ, ού τήν έχδοσιν μετά περιέργου ανυπο
μονησίας αναμενουσιν οί 'Ιταλοί· διότι ό τόμος ουτος θα πε- 
ριέχη τα; έπιστολάς τοϋ Καδούρ πρός τόν πρίγκηπα 'Ιε 
ρώνυμον Ναπολέοντα, καί προσδοκώσιν ευλόγως να αναγνώ- 
σωσιν εν αυτω αποκαλύψεις περί τών αιτίων τών πρόκα- 
λεβάντων τόν γάμον τούτου μετά τής θυγατρός τοϋ Β-κτ-,ι- 
ρο; 'Εμμανουήλ καί περί τών παρασκευών τού έν έτει 1859 
πολέμου πρός τήν Αυστρίαν.

—  Ό  υιό; τοϋ πρώην Χεβίδου τής Αίγυπτου Ίμπραήμ 
Χιλμί, έν εξορία και ούτο; ώ; ό πατήρ του διατελών, έξέδω- 
κεν εν Λονδίνω τόν πρώτον τόμον συγγράμματος, πραγμα
τευόμενου περί τών γραψάντων περί Αίγύπτου καί Σουδάν , 
από τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς. 'Εκ 
τουτου εμφαίνεται ότι κατ' εξοχήν περί τών Αιγυπτιακών [ 
ησχοληθησαν ο! Γάλλοι καί μετ' αυτούς οί Γερμανοί.

—  Ή  Άδελαί1; 'Ριστόρη, ή διάσημος ήθοποιός. άσχολεΓ- 
ται εις συγγραφήν τών ’ Απομνημονευμάτων της, έν οί; θά. 
εκθέτη άναμνήσεις περί τοϋ βίου τη; καί περί τών καλλιτε
χνών καί συγγραφέων ους έγνώρισεν. Τά ’ /Απομνημονεύματα 
ταϋτα εκδοθήσονται μετά τινα; μήνα; ταϋτοχρόνως εις ίτα- 
λικην, γαλλικήν, γερμανικήν και αγγλικήν γλώσσαν.

—  ’ Αγγέλλεται ή προσεχής παράστασις έν τώ Théâtre 
Français νέας κωμιρδίας τοϋ Σαρδοϋ εις τρεΓς πράξεις, έπι- 
γραφομένη; Belle-Maman.

— ’ Εν 'Ρώμη οίχοδομεΓτα: νϋν θέατρον, όπερ έσται τό 
μεγιστον τών έν τώ κόσμω θεάτρων, ου ένεκα καί ώνομάσθη 
Teatro Massimo.

— Έν έτει 1885 έξεδόθησαν έν Γερμανία 16305 νέα βι
βλία, ήτοι 098 πλείονα τών κατά τό 18Sί έκδοθέντων. 11ο- 
λυαριθμότερα παντός άλλου κλάδου είναι τά παιδαγωγικά καί 
διδακτικά, 2169 έν όλω, δεύτερα δέ κατά τόν αριθμόν τάσ
σονται τά νομικά, πολιτικά καί άπογραφ-κά, έν όλω 1183'

Ν Ε Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ

Π ραγματεία  περι τοϋ  Φροβελιανοϋ συστήματος
ύπό Αικατερίνης .1 ασχαριδσυ. 'Απόσπασμα έκ τοϋ Η" 
καί Θ’ τόμου τοϋ περιοδικού Παρνασσού. Άθήνησιν, 1885. 
8ον μεγα σ. 86. Πρ·σήρτηται έτέρα πραγματεία έπιγραφομε- 
νη: 'Ολίγα τινά περί Φρειδερίκου Φροέβελ.ΆΘ. έκ σ 20.

Ό  μύθος τοϋ  ΙΙρομ*)θέω; ύπό Σπνρίδωνς Παγανέ. 
Jη. (’Ανατυπωθεί; έκ τής Έ 6δομ 4δος) Έ ν Αθήνα:;. 
1886. ΐ6ον σ. 32.

I. Γ. Τσακασιάνου Ζαχυνθινός— Σπουργίτης. Ζαχύν'ω, 
1886. 8ον σ. 16.

Μ ίλτεονος 'ΑπολεσΟεΙς ΙΙχράδεισος . Έμμιτρος μετά- 
φρααις ΆΛ. Σ. ΚασδαγΛη. Έκδοσις πο-.υτελής μετά είκό- 
νωνύ-ό Gust. Doré. Έν Λειψία, 1885. Τεύχος ς' περιέχον 
6 εικόνας. Τεύχος ζ ', περιέχον ί  εικόνας.

Μ . M ln e lie t t  I Τ α  πολ ιτικά  πόμμ ατα  καί ή τούτων 
έπέμβασίς ιίς τά τής δικαιοσύνης καί τής διοικήσεως. Με- 
τάφρασις ίχ τού ιταλικού μετ’ εισαγωγής ύπό Γ . Μιχοηον. 
Έ ν Λειψία, 1885. 8ον μέγα σ. μγ' 225. δρ. 6.

'II  ο ίχογένεια  τοϋ  ΘωμδΙ Τέλλου κατά τό γαλλικόν 
ύπό Ά ρ . ΒαμπδΙ. Έ ν Άθήναις. 1885. Σ. Κ. Βλαστός έχ- 
δάτης'χαρτόδετο* 12ον σ.127 δρ. 1,25.

T h e  E ch o  <>r Lnn don . Ή  ήχώ τοϋ Λονδίνου ήτοι 
πρακτικός όδηγός εις τήν συνομιλίαν καί τάς συνήθειας τοϋ 
καθημερινού βίου τής μεγάλης Βρετανίας ύπό Σαμ. Λ. Οϋ- 
άδδη. Μετά τής έλληνική; έρμηνείας τών έν τώ χειμένω 
λέξεων καί ιδιωματικών φράσεων ύπό Ν. Κοντοπούλου. 
Έ ν Άθήναις, 1886. Σ. Β. Βλαστός. 12ον σ. 128. χαί 79.Δρ.
3. 50.

'Α νθώ ν ήτοι συλλογή παιδικών διαλόγων καί δραματίων 
μύθων έμμέτρων, παιδικών ασμάτων, παιδικών ποιημάτων, 
διαφόρων ποιημάτων, αποσπασμάτων εκ διαφόρων επικών και 
λυρικών ποιημάτων χαί έμμέτρων δραμάτων χαί τραγωδιών. 
Ύπό Ν. Α. Ίω α νν ίδ ο υ  καί Κ. Ν- Μαρχοπούλου. Έ ι  
Κωνσταντινουπόλει, 1885 'Αδελφοί Δεπάστα. δον τεϋχ. Α', 
σ. 17", 200. γρ. άργ. 7.50. Τευχ. Β’ σ. ιβ’ 136 γρ. άργ. 6. 
Τεύχ. γ ' σ. ή, 115 γρ άργ. 6. 50.

Γενιχαί τινες  πληροφορίας περί τού τουρκικού στρα
τού έρανιοθιΓσαι ύπό Κ. Γ. Καλλάρη, ύπολοχαγοϋ τοϋ μη
χανικού. ’Εν Κέρκυρα, 1886. 8ον μικρόν σ. 72.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Πα?καιιυΙ|| 7 Ψββραυαοιου.

Ό  ενταύθα πρεσβευτής τής Γερμανικής αυτοκρατορίας α- 
νεκοίνωσε τώ κ. Πρωθυπουργό) τηλεγράφημα τοϋ πρίγκηπο; 
Βίσμαρκ, δι’  ου ανηγγέλλετο τή Έλληνική κυβερνήσει, Οτι 
καθ’ α ό «ν Βερολίνω αντιπρόσωπος τής Μεγάλης Βρετανίας 
ανήγγειλε, τό ύπουργεΓον Γλάδστωνος μελλει να ακολούθησα, 
έν τώ  Ελληνικήν ζητήματι τήν πολιτικήν τού λόρδου Σωλσ- 
βαρη. Άλ.λη επίσημο; άνακοΐνωσ:; τούτου ύπό τοϋ ένταυθα 
ά<τ:προσώπου τή; ’Αγγλία; δεν έγένετο Ιπ πρός τήν ήμετέ- 
ραν κυβέρνησιν.

— Κατέπλευσεν εις Κερατζίνιον ό ύπό τόν ναύαρχον Ινονά- 
ρην στόλος. (

—  Ό  υπουργός τών στρατιωτικών κ. Ά ν τ. Μαυρομιχα- 
λης άναχωρεΓ κατ* αύτάς εις Θεσσαλίαν Γνα έπιθεωρήση την 
κβτάστασιν τοϋ αυτόθι συγκεντρωμένου στρατού. ,

—  Άπεφασίσθη νά άνεγερθώσιν έν ΠειραιεΤ καί έτερα ο
χυρώματα εί; διαφόρους επικαίρους θέσεις.

—  Ό  πρώην πρωθυπουργός κ. X. Τρικουπης ανεχωρηστν 
έκ Μεσολογγίου εις Κέρκυραν, έκεΓθεν εί- Άρταν, όπου κα: 
θέλει διατρίψη ημέρας τινάς, καί κατόπιν θέλει έπανέλθη έν· 
ταΰθα. _ ,

— Διά Β. Διατάγματος προεβιβάσθησαν πολλοί τών ανω- 
τέρων αξιωματικών τοϋ στρατού. Β

—  Τό άτμόπλοιον Χίος τής Άτμοπλοΐκή; έταιρίας ετεθη 
ύπό τα; διαταγας τοϋ υπουργείου τών ναυτικών.

—  Συνέστη επιτροπή έκ τών ά;:ωμ.αιιχών τοϋ πυροβολι
κού κχ. Ίσχομάχου, Άργυροπούλου καί Μοσχοπουλου υπ 
τήν προεδρείαν τοϋ στρατηγού Ήρ. Πετιμεζα, όπως εξετασι(

■ νέον οπλον, έφευρεθέν ύπό τίνος λοχίου τοϋ πεζικού.

ΖΧΕτνΤΙΟΚΓ Τ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ 3
— Εις τό κατάστημα τών αδελφών ’Ρετσίνα παρέδωκε τό 

ύπουργεΓον τών Στρατιωτικών έριοϋχον πρός^κοπήν οχτακις- 
χιλίων περισχελίδων καί τριςχιλίων χειμερινών επενδυτών.

 Τό ύπουργεΓον τών στρατιωτικών διέταξε τα στρατολο
γικά γραφεΓα Γνα άνευ άναβολής προβώσιν εις την κατα τόν 
νόμον μήνυσιν τών έπί ανυποταξία διατελουντων ανδρών τής 
δικαιοδοσίας των, όπως ένεργηθώσι κατ’  αυτών τά τού νόμου.

— Οί ΐξ Ιταλίας διά τής έπί τουτω αποσταλείσης^επιτρο- 
*ής κομισθένχες διά τόν στρατόν ήμίονοι ανέρχονται^ εις^2100. 
Κατά μέσον όρον ή άξια ένό; έκαστου τούτων μετα τών εξο- 
ίων τής μεταφοράς ανέρχεται εις δρ. 605. Πάντις οί ήμίονοι 
έκομίσθησαν δι’  ατμόπλοιων τής έταιρίας Ζυγομαλά αντι δρ. 
80 έκαστθς. _ ,
Ε — Προσήλθον ήδη εις τάς τάξεις τοϋ στρατού πλην ευα
ρίθμων πάντες οί κληρωτοί τής 6' σειράς τής περυσινής απο· 
γραφής. Επίσης έξακολουθοϋσι προσερχόμενοι πρός καταττ- 
ξιν εί; τά στρατολογικά γραφεΓα πολλοί έθελοντχί, ων άλλοθι 
με» κατατάσσονται εις τά εΰζωνιχά τάγματα, άλλ.οι δε εις τα 
τού πεζικού. Ό  αριθμός τούτων ανέρχεται κατά^τούς μέχρι 
τής 3 Φεβρουάριου ύποβληθέντας εις τό ύπουργεΓον πίνακας
εις 2700.

------------- - - ζ ·5θ!———------------

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ
άπό τω ν  άρχαιοτάτςον χρόνων μέχρι τή ς  βασιλείας 

το ϋ  “ οθωνος 
ύπό ΙΠ Τ Ρ ΙΛ Ω Ν Ο ε Π. ΛΑΜΠΡΟΤ

’Εξεδόθησαν όμοϋ τό Ρχτοτ καί ί'βΛομον φυλλάδιον, α- 
τινα περιέχουσι τάς έπομένας εικόνας έν τώ χειμένω; Α θ η 
ναϊκόν άγγεϊον έκ τών τού Διπύλου. — Ή  Άχρόπολι; καί τό 
έτιον μέρος τών ’Αθηνών. — Κρωβύλος Άΐηναίου εφήβου.— 
Αθηναϊκόν τετράδραχμον τών μεταγενέστερων χρόνων ’Αρ
χαίοι αμφορείς.— Παναθηναϊκόν άγγεΓον:— ’Αττικόν παραπέ
τασμα εύρεθέν έν Κριμαία.— Ά*ακρέων— Τεθριππον έπί νο
μίσματος τού Ίέρωνος.— Οί τυραννακτόνοι, έπί τετράδραχμου 
Αθηναϊκού.— Οίτυραννακτόνοι, άθηναίκόν ανάγλυφον.—Οί 

ινακτόνοι,άγαλμα έν τώ μουσείω Νεαπόλεως.— ΆθηναΓος
λίτης, ό κοινώς λεγόμενος Μαραθωνομάχος.— Τό λεγόμε

νον βήμα τής Πνυκός. — ΕΙχύνες ολοσέλιδοι: Ό  'Ερμή; 
τοϋ Πραξιτέλους (φωτοτυπία.)— Ή  Νίκη τοϋ Παιωνίου (φω
τοτυπία.) —  Ή  έν ΣαλαμΓνι ναυμαχία. — Ή  Νέδα.

Έχαστοχ φυΛΛάδιοχ τιμ~ιται δραχμής- Οί έγγρα- 
φόμενοι συνδρομηταί δέον νά προκαταβάλωσι τό άντίτιμον 
τών πρώτων δίχη φυλλαδίωνι ήτοι δραχ. 10.

Οί έκ τών συνδρομητών προκαταβαλόντες τό άντίτιμον 
τών ήδη έκδοθέντων 5 φυλλαδίων, άτινα άπεστάλησαν αυ- 
τοΓς, παρακαλοϋνται νά άποστεϊλωσι νϋν πρός τό βιβλιοπω- 
λ·Γον τής «Εστίας» τό άντίτιμον τών έπομενων 5 φυλλα
δίων, φρ. 5, Γνα έξακολουθήση εγκαίρως ή πρός αυτους 
αποστολή τών φυλλαδίων.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Τ Η Σ  Ε ΣΤ ΙΑ Σ

κ. A . Ρ. ΒερολΓνον. Καιρού έλλειψις, χαί οΰδέν άλλο, ιδού 
ή έξήγησις. Διατί αί άδικαιολόγητο: υποθέσει;: Τώ κ. Σ. Λ, 

οινώσαμεν τά γραφόμενα σας.— κ.Δ Β. Παρισιού;. Σας 
αριστοϋμεν. Τα ζητηθέντα απεστείλαμεν. Κατα τα αλλα 
,ργησαμεν συμφοινιο; τή παραγγελία σ ’ ;.— κ. Ι.Μ. Σ. Κερ- 

πνραν. Α ’) Ή  ρήσι; είναι Ισπανού βασιλέως· γνωστοτάτην 
®  κατέστησε ταύτην ό Δουμάς έν τοΓς ΛΙηϊχαΥηΤς τω ν  Ha· 
Ρισέων δημιούργησα; τύπον τε'ειότατον αστυνομικού ύπαλ- 
^ήλ·υ, τοϋ Chacal, έπιτυγχάνοντος πάντοτε έν τή έξιχνιάσει 
ή“ * αίτιων οίουδήποτε έγκλήματος, διότι πρωτίστως εν πάσιν 
*tqrει την γνναΐχα, πεποιθώς ότι γυνή παρέχει πάντοτε 
*Τιν πρώτην αφορμήν εις εγκληματικά; πράξεις. IV) Οί Βου
κολικοί έν τοΓς είδυλλίοις περιέγραφσν ιδίως τήν χάριν τοϋ 
-ΐροτικοϋ καί ποιμενικοϋ βίου, τήν απλότητα καί τήν γαλή- 
νη* αυτού- έκ τοϋ χαρακτήρας δέ τούτου τής ειδυλλιακής ποι- 
"«■>; έπλάσθη έν τοΓς νεωτέροις χρόνοι; καί τό έπίθετον ει- 

λλιακός, δηλοϋν τόν εχοντα άπλαστον καί άφελή χάριν, Γ') 
Ίαφερεται εις τήν περί ερωτο; θεωρίαν, ή» ό Πλάτω/ εκτί·

θησιν εν τοΓς διαλόγοις αύτοϋ, τώ Φαίδρω κα: τώ Συμποσίω, 
εις ους καί παραπέμπομεν ύμάς.Αί φράσεις, ιόν μνημονεύετε, 
σημαίνουσιν έκδήλωσιν αισθημάτων μή χυρουμένην δι' έργων. 
— κ. Π. Ν. Ν. Τσετάτε. Έλήφθησ«ν εγκαίρως καί ένεγράφη 
ό χ. Δ. χ .  προς ¿¡ν καί άπεστάλησχ» τά φύλλα άπό 1 'Ιανου
άριου εις Κραΐώβχν. Ίσω ς ή βραδϋτης προήλθεν έκ τοϋ τα- 
χυδρομείου. Σάς εΰχαριστοϋμεν. —  κ. Ε. Α. Π. 'Υπάρχει 
σχολεΓον δημοτικόν έχον καί ά τάξιν έλληνικοϋ σχολείου, τό 
κατά τήν συνοικίαν Νεαπόλεως δ’ σχολεΓον τών θηλέων, ολί
γον κατωτέρω τοϋ καφενείου Καρατζά. Τά εις αύτό φοιτώντα 
κοράσια ουδόν δίδακτρον καταβάλλουσι.— κ. Φ- Μ. Π. Λον- 
δΓνον. Ίίρξατο έκ νέου ή αποστολή τής »Έφ. τής Κυβερν.» 
εις ήν ένεγράψαμεν ύμας συνδρομητήν καί διά τό 1886.— κ. 
Η.Ζ. ά) «Μία ήμερα έν Λαυρείω.» ύπό Α. Μηλιαράχη έν 
« ’ Εστίας» τομ. 14, σελ. 717 χ έ.— Ν. Σχινά, 'ι'δοιπορικά 
τής Θεσσαλίας, τεύχ. ά.— Ά λλα  έλληνικά έργα άγνοοΰμεν 
Sv ύπάρχωσι.— 6’) Έδημοσιεύθη ελληνιστί μετάφρασις τού 
περί έθιμοταξίας βιβΗου τοϋ Müller, αν καλώς ένθυμούμεθα. 
— κ. Σ. Σ. Κ. Αίτωλικόν. Άπηντήσαμεν ιδιαιτέρως.— κ. Α. 
Μ. ’Οδησσόν. ’ Ενεγράφη ό κ. Λ. X. Κ. καί εστάλησαν αυτω 
τά ήδη έκδοθέντα φυλλάδια.— Ένί συνδρομητή. ΧΓον. Ή  λέ- 
ξις μασζίχη, παραγομένη έκ τού μαατάζω (μασσώ, μα· 
σταζ στόμα) έλήφθη προδήλως έκ τϊ,ς μέχρι τοϋ νϋν καθ’  ά- 
πασαν τήν Ελλάδα κοινότατης τοιαυτης χρήσεως αυτής. Τό 
φυτόν πρώτος αναφέρει ό Ηρόδοτος (Δ, 177.) σχΐνον άπο- 
καλών αύτό. Ή  λατινική λέξις lentiSCUS (έκ τοϋ Iciltus) ά- 
ναφέρεται εις τό γλίσχρον καί ιξώδες τής μαστίχης, ή εί; τό 
εύλύγιστον τών κλάδων αυτής.— κ. Η. Π. Η. Ταγανρόγ. Έ ν 
ιδιαιτέρα έπιστολή άπίστείλαμεν ύμΓν όλας τάς αποδείξεις.— 
χ. Άδελφ. Λ . Φαλτσίον. Ή  έπιστολή 6μών έλήφθη. Ά μ α  
τρ παραλαβή τοϋ χρηματοδέματος θέλομεν παραδώσει 
τα σημειουμενα πρός ους άνήκουσι. Κατα τα λοιπά συνε- 
μορφώθημεν τή ύμετέρα παραγγελία. Σας ευχαριστοϋ- 
μεν θερμώς διά τάς ύπέρ τής ·  Εστίας · εύμενεΓς
φροντίδας σας.— κ. Σ . Α . Π............ "Οχι δυστυχώ;· διότι
έκ τής άναγνώσεως τής πρώτης σελίδος έπείσθημεν ότι προτού 
διδαχθή τή» γαλλικήν γλώσσαν, Γνα μεταφράζη, δέν έφρόντι- 
σε νά διδαχθή καί τήν έλληνικήν ορθογραφίαν, Γνα γράφη 
τάς μεταφράσεις.— κ. Ε. Π. Δ . Όλτένιτζαν. ’Αντηλλάχθη- 
σαν πρός δραχ. 38. Έπληρώθη συνδρομή τώ  ·Χρ. ’ Αθηνών» 
Βραχ 35. Περίσσευμα δρχ. 3, ας τηροϋμεν εις τήν διάθεσίν 
σας.— κ. Α. Ν. Κ. 'Ροστόβιον. Εις επιστολήν σας άπηντή
σαμεν ιδιαιτέρως.— Κυρίαν Ε. Π. Κωνσταντινουπολιν, καί 
κχ. Κ . Γ. Μύκωνον, Σ. Μ. Δ. Μάντσεστερ, Ε. Δ. I. Λα
μίαν, I. Δ. Μ. καί Ε. Α. Ε. Σύρον, Α. Π. Μ. Παξούς, Ν. 
Σ. Βώλον, καί Π .Κ. Άμφισσαν. Έλήφθησαν.— κ. Α. Ρ. Κ. 
Μελίτην. Άπεστάλησαν πάντα τά ζητηθέντα καί σημείωσις 
τής άξίας αυτών.— κ. Ν. Δ. Ενταύθα. "Οτι Σωκράτης δ 
φιλόσοφος, λιθοξόος πρότερον γενόμενος. έποίησεν αγάλματα 
τών τριών Χαρίτων, ένδεδυμένα; ταύτας απεικόνισα;, χαί 
ότι ταϋτα Γοταντο πρό τή; εις τήν Άχρόπολι» εισόδου μαρ- 
τυροϋσιν οί έπόμενοι συγγοοοεΓς: Παυσανίας (Α ', κβ’ , 8. 
θ ’ , λέ, 3.7). Διογένης Λαέρτιος |Β', 19), Σουίδας λ. Σω 
κράτης.— Τζέτζης παρά Σχολιαστή εις Άριστοφ. Νεφ. 773. 
Plinius, Ν. Η. XXXVI, 32. Τοϋ έργου τού Σωκράτους εύ- 

, ρέθησα» κομμάτια τινα πλησίον τοϋ τόπου, έν ω ήτο άνι- 
δρυμένον τό πάλαι, καί άπόκεινται νϋν εν τώ Μουσείω τής 

I Άκροπόλεω;· ώστε πλήν τών άλλων σεπτών μνημείων, όσα 
. περικ-είει ή ιερά ’Ακρόπολις, δύνασθε νά Γδητε καί έργον τών 

χειρών τοϋ μεγάλου φιλοσόφου. Καίτοι δε ολίγα είναι τα 
περισωθεντα τεμάχια αυτού, όμως έδυνήθησαν οί άρχαιολό- 
γοι νά άποχαταστήσωσι τό συνολον, αποδείξαντες ότι κατ’ 
ακριβή τούτου μίμησιν έποιήθη αρχαϊκόν τι άνάγλυφον τών 

 ̂ Χαρί-ων σχεδόν άκέραι ον εύρεθέν έν ’ Ρώμη καί έκτεθειμέ- 
νον έν τώ Μουσείω Κιαρομόντη τοϋ Βατικανού.— Κυρίαν 
Ε. Τ. Μ. Κεφαλληνίαν,-καί κκ. Π. Ν. Π. Πάτρας, Κ  Γ. Κ. 
Γέίσχ, χαί Π.Χ. Α · Βώλον. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν.— 
χ. I- Κ. Φιλιππούπολιν. Τό περίσσευμα έχομεν ήδη επιστρέ- 
ψει ύμΓν έν ίδιαιτέοα έπιστολή.—κ. Δ. Α. Δ. Άργοστόλιον. 
Τό Ε’ άπέστειλεν ύμΓν ό κ. A. IC. Εΰχαριστοϋμεν διά τήν 
φιλικήν φροντίδα πρό; έκτέλεσιν παραγγελίας.— 'Λποσττ.Ι- 
Λοντι. Ακατάλληλον άτυχώς.— κκ. I Π. ΑΓγιον καί Κ. 
Ν. Ζάκυνθο». Σ3; έγράψαμεν ιδιαιτέρως.— κ. X. Σ. Β. Σϋ- 

I ρον. Έ/ήφθησαν δραχ. 42 παρά τώ» κκ. Β. καί Σ.— κ. Δ. 
| 1. Π. Σαρόκαν. Έλήφθησαν έγκαίρως, άπεστάλησαν β’ ύμΓ» 

τά ζητηθέντα.— κ. Κ . Κ. Μοϋγλα. Εις έπιστολήν σας ά- 
| πηντήσαμεν ιδιαιτέρως.
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Τώ* 170,000,000 τών 5 V . φΡ· ΧΡ 322—
.  120,000.000 τών 5 . »  .  330—
. 60,000,000 τών 6 . . . 409—
• 26,000,000 τών 6 . . . 351—
. 25,000,000 τών 9 . . · 260—
. 25,000,000 τών 8 . ·  . 251 —
» 10,000,000 τών 6 ·  »  · 182.—

4,000,000 τών 8 . . ·  227.
» 6,000,000 τών 6 » Δρ. παλ. 89.—
Κτηματιχα': Όμολ. Έβν. Τραπέζης 

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 450.—

Ο ισ τω τιχά  Κ α ταστή μ α τα

ΕΤΑΙΡΙΑΙ

Εθνική Τράπεζα τής ‘ Ελλάδος Λρ. ν. 37.οΟ —
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 59.—
Τράπεζα Βιομηχανικής ΙΙΙστεως ·  59.—
'Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ·  61.—
Σιδηρόόρ. * Αθηνών και Πειραιώς.. · 298. —
'Εταιρία Φωταερίου.................. Δρ.

Συναλλάγματα 
ΛΟ ΝΔΙΝΟ Υ—Τραπεζικόν “Οψεως.. . .  31 60

* 3μην  31.40
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — ΈθυιχήςΤραπέζηςΟψεω;. 1.25 3/4

» Τραπεζιχόν 3μην 1.25
ίνομίσματα

Είχοσαρραγχον.................................  24.90
Λίρα οθωμανική................................ 28. 40

ΕΞΕΔΟΟΗ Α Ρ Τ Ι

ΑΤΤΙΚΑΙ  Ν Υ Κ Τ Ε Σ
Τ Α  Α Π Α Ν Τ Α

Σ · Ν · Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ ΔΟ Υ- 

Τόμος Α '.— 01 Καλλέργαι— Λουκάς Νοταρας. Δρ. 5.— 
Τόμος Β'·— Γαλάτεια.— Χίμαιρα.— Σκύλλα.—

Ύψηλάντης.— Σεμέλη.— ’Αμάλθεια. Δρ. 5----
Τόμος Γ '.— Είχόνες. —  Κύματα. —  Έπεχ 

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

Τόμ ος Δ '.— Περιέχων τα πεζά Εργα του ποιητοΰ Δρ. 5.

Οί 4 τόμοι όμοϋ Βραχ. 16. "Εχαστο; τόμος χωριστά δρ. 
5. Διά τούς έν ταϊς έπαρχίαις χα'ι τή αλλοδαπή ζητούντο; 
επιβαρύνεται έχαστος τόμο; μέ ταχυδρ. τέλη, λεπτά 60.

ΑΤΤΙΚΟΝ Μ Ο ΓΣΕ ΙΟ Ν^
ΕΙΚΟ Ν Ο ΓΡΑΦ Η Μ ΕΝ Ω Ν  Π ΕΡΙΟ ΔΙΚ Ο Ν

ύϊϊΟ ΧΐΚΟΛΛΟ'ί Γ. Ι γγλεςη

Πλήρης σειρά αΰτοϋ ix  2 τόμων άποτελουμένη μετά με
γάλων εικόνων έπί λαμπρού χάρτου έχτετυπωμένων. ΓΙωλεΓ- 
ται έν τώ  βιβλιοπωλείω τής «Ε σ τ ία ;· εις τό ημισν μο- 
vor τής αρχιχηε rt/xijc, ητοι a r r i  3ραχμων S οί 
Δύο τόμοι, μετά ταχυδρ. τελών άντ'. δραχ. 10. —  Μόνον δ 
δεύτερος τόμος πωλείται άντι δραχ. 2,50, μετά ταχυδρ τε
λών ίντ'ι δρ. 3.

“  Ι Έ ϋ Ι ’ Γ Ι Ο ν  Σ Ο Ϊ Ί Ί Ι

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
E I S  x o i v i o - y s  2 .

Τιμώυπαι δραχ. 5. —  Ταχυδρομ. άποστελλόμενα 
δραχ. 5,50.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΠ Σ  «Ε Σ Τ ΙΑ Σ »
Περί συγχρόνου έν 'Ε λλά δ ι κριτικής 

ύπό Έμμ. 'Ροίδου 'Γιμ. λεπτ 25.
ΙΙερΙ συγχρόνου Ελληνικής ποεήσεως 

ύπό Έμμ. ’Ροίδου ·  ·  25.
'Ο νέος κριτικός ύπό Άγγέλ. Βλάχου ·  ■ 25.
ΤΑ κείμενα ύπό Έμμ 'Ροίδου................  » 25.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η  Τ Η Σ  « Ε Σ Τ Ι Α Σ »

ΙΙίτρος  ό II' τής Βρασιλίας Τιμ. λεπτ. 10'
'Α δαμ άντιος Κοραής. ·  ·  10'
Λάζαρος Κ ουντουριώ της · · 10.
’Αλέξανδρος Σοΰτσος · »  10.
Περί περιΟάλψεως τώ ν  θυμ άτω ν του 

πολέμου ·  ·  10.
Περί καθαριότη τες · ·  10.
ΙΙερΙ Κ ύπ ρου   · 10.
'Α ρ ισ το τέλη ς  ΙΙαλαω ρέτής.............. »  ·  10.
'I I  φυσιολογική σχολή κα ί ό Ζολά  ■ ■ 10.
Περί συστασεως αδελφότητος Έ λλη - 

νίδων Δ ιακονίσσω ν................................■ ·  10.
Ή  Λ ίμνη  τού Λαμαρτίνου. Παράφρ.

Άριστ. Βαλαωρίτου................................... » » 10.
Πωλουνται εν τώ γραφείω τής «Ε σ τία ς ·. ΤοΓς εν ταις 

έπαρχίαις καί τή αλλοδαπή άποστέλλονται ελεύθερα ταχυδρ. 
τελών.

’Er εδί γραφείω τηη ·Έστla c · .τω- î i ïr a i  ύσαΰτωΐ 
άντI Λεπτών 50 τά επί rip θανάτω τοΰ Άριστοτε- 
λουc Οαλαωρίτου εχάοθεν εχταχτον ψύλλον, περιέ· 
χον ώραίαν ro3 ποιηroV προσωπογραφίαν χαΐ άπει- 
χόνισιν τηο εν Μαδονρ5 επανλεωα αύτοΰ, εν Ευ
ρώπη εχτελεσθείσας ολόχληρον το ποίημα τιJe 
• A'upù Φροαύνijc · εν παεομηιοτύπω αΰτογραφω In'S 
πηιητου χαι πολλά αποσπάσματα εχ τώ τ  άριστων 
a h του ποιημάτων.

Έν τώ γραφείω τής "Ε σ τία ς · πωλουνται οί μέχρι τουδε 
έκδοθέντες τόμοι αυτής, πρός φρ. 5 έκαστος, καί παλαιά 
φύλλα και δελτία, τά μεν φύλλα πρός λεπτά 25, τά δε δελ
τία πρός λεπτά 10.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗ Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ
'Απάνθισμα επιστολών 'Αδαμάντιον Κοραη ίχδίδον* 

το; Ίχχώβου Ρώτα. Έ ν Άβήναις, εκ τής τυπογραφίας Κ. 
Ράλλη 1839. Τόμοι 3 δεδεμένοι. Τιμ. δραχ-20.

Τό δ.ημοτιχον ασμιι περι γοϊΤ νεχροίί αδελφού ύπό 
Ν. Γ. Πολίτου. Έν ’Αβήναις, 1885. Δραχ. 2.

ΙΙαιδιχή 'Ανθολογία. Μετά προλόγου περι απαγγελίας 
ποιημάτων ύπό Α. Π. Κουρτίδου. Δραχ. 1.

Δίν εχει τα προσόντα. Κωμικόν παίγνιον εί; πραζιν 
μίαν ύπό Γεωργίου X. Σουρή. Λεπτά 30.

Τα '  Ελληνιχα χρονικά, έφημερίς εκδοθεΓσα έν Μεσο- 
λογγίω ύπό τού φιλέλληνο; Ελβετού Δ. I. Μάγερ άπό ’ Ιανου
άριου 1824 μέ/ρι Φεβρουάριου 1820, καί περιέχουσα λεπτο
μερή ιστορία·' τών έν τή ήρωίκή πόλει συμβάντων κατά τό 
διάστημά τούτο. ‘Αντι οραχ. 20 τιμ. μόνον δραχ. 7. Ταχυδρ. 
άποστελ. δρ. 8.60.

Το Βασίλειον τών ζώων. 90 πίναχες λαμπρώς χεχρω- 
ματισμένοι κατά φύσιν, εί; μέρη τρία. Α '. Θηλαστικά. — 11'. 
Πτηνά. — I” . 'Ερπετά, ίχ,θύς, μαλάχια, Εντομα, σχώληχε; και 
ακτινωτά. Μετ’  επεξηγητικού χειμένου ύπό Ν. X . Άποοτο- 
λίδου, ύφηγητού τής ζωολογία; έν τώ Πανεπιστήμια·. Σ ύ τ 
γραμμα ειδικόν διά τήν ίν τοΓ; σχολείοις και κατ’  οιχον δι
δασκαλίαν. Εις μέγα σχήμα, χαρτόδετο*. Τιμ. δραχ. 25. 
μετά ταχυδο. τελών δραχ, 27.

’ Απτικόν Η μερολόγιου  τού 1886 ύπό Ειρηναίου Ά ·  
σωπΐου. "Αδετου δραχ. 5. Χρυσόδετου δραχ. 6.

Π οικ ίλη  Στοά, ετήσιο» έθνιχόν Ημερολόγιου ύπό Ί » .  
Δ . Άρσένη. *Έτος 1886. ’Άδετου δραχ, 5, χρυσόδετου δραχ. 
7 Υ|. Μετά ταχυδρ. τελών άδετου δραχ. 5,50, χευσόδετο» 
δραχ. 8.

'Εγχόλπιον 'Ιίμ ερολόγ ιον  ύπό Μ. Η. Πανα. "Ετος 
Β’ . (1886). "Αδετου δραχ. 1,20. Δεδεμένον δραχ. 1.80.

Γελοιογραφικον 'ίίμ ερολόγιον ύπό Κ. Φ. Σχόχου. 
Δρχ. 1. Μετα ταχυδρομικών τελών 1,20.

Ί ίμ ερολόγ ιον  · Ι’ ωμτ,ού · .  Λεπτά 40.

Έ ν  Ά θή να ις , εχ τού  τυπογραφείου τώ ν  Κ αταστημάτων Λ Χ Ε Σ Τ ιΙ  K U .V S TA V Γ ΙV IΑ Ο Γ  1386.— 329


