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Ή  Α.Μ. ή Βασίλισσα άπέστειλεν εις τήν ενταύθα επιτροπήν 
τών κυριών 1000 δρ. Γνα διανεμηθώσιν Etc ένδεεΓς οικογένει
α; επιστράτων. Εις τήν αύτήν έπιιροπήν δύο κυρίαι άπέ- 
στειλαν δρ. 35 καί ό χ. I. Φακίρη; δρ. 150.

Το συμβουλίου τής εν Θήβαις μονής τής Μεταμορφώσεως 
«ψήφισε πίστωσιν 1000 δρ. πρός αγοράν ήμιόνων τοϋ 
στρατού.

Κατά τόν έν τή Έφημερϋι της Κ νβερτησειος δη- 
μοσιευθέ.τα πίνακα χατεβλήθησαν εις τά διάφορα δημόσια 
ταμεία μέχρι τής 31 ’ Ιανουάριου έ. ε. έξ έκουσίων εισφορών 
δρ. 119,767.47.

Ό  έν Φιλιππουπόλει γενικός πρόξενος τής 'Ελλάδος 
απέστειλε πρός τήν κυβέρνησιν ύπερδεχαχιςχϊλια φρ. έρανον 
τών έχεΓ ομογενών ύπέρ τών άναγχών τής πατρίδος.

"Ο δήμος Παγασών έψήφισεν έτησίαν συνδρομήν 500 
®ρ· υπέρ τοϋ έθνιχοΰ στόλου.

Τό δημοιιχόν συμβούλιου Τριπόλεω; {ψήφισε πίστωσιν 
δρ. 1000 πρός αγοράν ήμιόνων τού στρατού χαί δρ. 300 ϋ- 
περ του 'Ερυθρού Σταυρού.

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

Έπερατώθησαν α! ύπό τής ένταϋθα Γερμανικής σχολή; 
*>_» τού άρχιτέχτονος κ. ΛαΓρπφελτ γινόμεναι άνκσκαφαί έν 
Υω παλαιώ δωριχώ τής Κορίνθου ναψ. Ό  κ. ΛαΓρπφελτ άνέ- 
σχαψεν ολόκληρον τό έπισωρευμένον νέον έδαφος καί τό πα- 
λαιότερον, χωρίς νά εύρη ούδέν ίχνος λίθου ( όλίγαι μόνον 
σταγέτες έξεχώσθησαν ). Έ κ  τοϋ κτιρίου άπομένουσι 
σχεδόν μόνον οί γνωσιοί ύπό τοϋ Στίουαρτ πρώτον έξετα- 
αθέντες στύλοι, ών οΰτο; έγραψε τήν εικόνα. Ούδέν έσώθη έκ 
τοϋ ναού, ούδέ εύρέθησαν τείχη ή μέρη τοϋ στηλοβάτου, 
πλήν τών ύπέρ τούς στύλους τεμχχίω».Έν τούτοι; αί άνα- 
σκαοαΐ παρήγαγον εις φώ; τό σπουδαιότατου, δηλ. αυτό τό 
σχέδιον τοϋ ναού, τό όποΓον ό κ. ΛαΓρπφελτ άνεκάλυψεν «ν 
ιώ βράχω λελκςιυμένον. Ούτως εύρέθη όλον τό ίχνος τή; 
περιφεοείας τοϋ στυλοβάτου, ή βαθέω; ίν τώ βρέχω λελαξευ- 
«ένη βάσι; τών τοίχω» τών σηκών, τό άνοιγμα μια; θύρας, ή 
θέσ,ς τών έσωτερικών μικρών στύλων, τό βάθρου τού ένός α
γάλματος. Λέγομεν τού ένός διότι ή άνασχαφή άπέδειξεν ά- 
ξιολογώτατον πράγμα, ότ. δηλαδή ό ναό; ητο διηρημένος εις 
ίύο, χαί ίσως ήτο αφιερωμένο; εις δύο θεούς.

— Έ ν τή αρχαία Μαντινείχ άνευρέθη έσχάτω; κολοσσι-

αΓον άγαλμα, παριστών, ώς λέγεται, οισχοβόλον. Τό άγαλμα 
τούτο άποσταλήσεται εις τό ένταϋθα Κεντρικόν μουσεΓον.

—  Αυστριακοί αρχαιολόγοι, καλλιτέχναι καί αρχιτέκτονες 
ύπό τήν διεύθυνσιν τού κόμητος Λαγκορόνσκη και άναλώ- 
μασιν αύτοϋ έρευνώσιν άπό διετία; τήν Παμφυλίαν κα! μέρος 
τής Π.σιδίας. Κατά τά άνακοινωθέντα εσχάτως ει'ς τή* Βι- 
ενναίαν 'Ακαδημίαν, έν έτει 1884 «ξηρευνήθησαν πρωτίστως 
£ξ παλαιαί πόλεις, άπό δέ τοϋ παρελθόντος θέρους έ'τεραι £ξ, 
ή Τερμησσός, ή Κρήμνα, ή Πέργη, ή Σάλα, ή Άσπενδος 
και ή Σίδη Πρός τουτοις συνεταχθη ακριβέστατος γεωγρα
φικός πίναξ τής Παμφυλίας, σχέδια πόλεων καί οικοδομημά
των, ώς τών θεάτρων τής Άσπένδου. τής Σίδης, τής Πέργης 
καί τής Τερμησσοϋ, ωδείων, γυμνασίων, κρηνών, ναών, τά
φων άντεγράφησαν δέ και έπιγραφαί περί τας 300, ιίν αί 
πλεΓσται ελληνικαί.

—  Ή  Άγγλίς δεσποσύνη Jane Ε. Harrison έξέδωχεν έν 
Λονδίνω ■ Εισαγωγικές μελέτα; εις τήν έλληνιχήν τέχνην» 
(Introductory Studies in Greek Art).

—  *0 Arthur S. Way, γυμνασιάρχης έν Μελβούρν τής 
Αυστραλίας έκδίδει προσεχώς έμμετρον αγγλικήν μετάφρασιν 
τών δώδεκα πρώτων ραψωδιών τής Ίλιάδος. Ό  αυτός έξε
δωκε κατά τό παρελθόν έτος έμμετρον μετάφρασιν τής Όδυα- 
σείος.

—  Έ ν τή Γερμανιχη επιθεωρήσει (Deutsche Rund
schau! έδημοσιεύθη καλλίστη πραγματεία ·Γ1ερί τών τυχών 
τών ομηρικών έπών» ύπό τού ΦρειδλαΓνδερ, παρέχουσα συνο
πτικήν άλλ- άκριβεστάτην έξιστόρησιν τής κριτική; τών ο
μηρικών έπών άπό τών αρχαίων χρόνων μέχρι τών χρόνων 
τή; άναγεννήσεως τών γραμμάτων έν Ευρώπη.

— Πολλοϋ λίγου άξίαν πραγματείαν περί τής συγχρόνου 
άθηναΤκής κοινωνίας «δημοσίευσε» έν τώ τελευταίοι τευχει 
τών /7ρωσσικών· χροηχωτ (Preussische Jahrbücher) ό 
καί έξ άλλων έμβριθών μελετών περί "Ελλάδος γνωστός Γερ
μανός συγγραφεύς κ. Hirschfeld.

—  Έν τώ τελευταίοι τεύχει τής Νιας έπιθεωρήσεως 
(La nouvelle Revue) τών Παρισίων έδημοσιεύθη ή πρώτη 
τών ΆθηναϊXî5r έπιστοΛϋτ τοϋ ενταύθα πρεσβευτού τής 
Γαλλικής δημοκρατίας κόμητος τού Μουυ. Ό  συγγραφευς, 
ού γλαφυρά» περιγραφήν τών 'Αθηνών «δημοσίευσε» άλλοτε 
ή »'Εστία,· θαυμασίω; άπειιονίζει τήν ΐντύπωσιν ήν έμποι- 
εΓ ή θέα τών μνημείων τής κλασσικής άρχαιότητος.

— Γενομένων τών αρχαιρεσιών τής έν Άθήναις άρχαιολο- 
γικής εταιρίας έξελέχθησαν καί αυθις πρόεδρο; ό κ. Δ. Κον- 
τόσταυλος, αντιπρόεδρος ό κ. Σπ. Φιντικλής, γραμματευς ά 
χ. Στ. Κουμανούδης, ταμίας ό χ. Π. Γιαννόπουλος, μέλη δέ 
τοϋ συμβουλίου οί χχ. Στεφ. Δραγούμης, Δ. Σεμιτέλος, Γ. 
Νιχολαιδης, Κ. Μυλωνάς, Κ. Γραμματιχόπουλος, Π. Καβ- 
βαδίας χαί Ευθ. Κασιόρχης.

—  Πρωτοβουλία τοϋ έν "Αρτη άρχηγοϋ τοϋ στρατού, δα
πάνη δέ τοϋ βουλευτοϋ κ. Ιναραπάνου άπεφασίσθη ή άνέγερ- 
σις μνημείου έν καταλλήλω θέσει τοϋ χωρίου Πέτα εις μνή
μην τών κατά τήν 4 'Ιουλίου 1822 άγωνισθέντων χαίπεσόν- 
των «χεΓ φιλελλήνων.

— Κατά τήν επέτειον έορτήν τών Σχολείων τής «ν ’Αλε
ξάνδρειά έλληνιχής χοινότητος ό διευθυντής τοϋ αυτόθι Λυ
κείου χ. Δ. Βενετοκλή; άπήγγειλε τόν ειθισμένον λόγον, θέμα 
αύτοϋ λαβών τόν θεΓον Χρυσόστομον καί τά ύπέρ τών π τω 
χών κηούγματα αύτοϋ, όπερ ανέπτυξε λίαν ευστόχως και 
χαλλιεπώς. ■

—  Άπεφασίσθη νά καθαρισθή τό παρά τό Κάϊρον χολοσ- 
σιαΓον μονόλιθον άγαλμα τή; Εφιγγό; άπδ τής χαλυπιουσης 
αύτό χατά μέγα μέρος άμμου. Ή  εργασία αϋτη, ήν ό επιφα
νή; αιγυπτιολόγο; Μασπερώ άνίθηχεν εις τόν έφορον του «ν 
Βουλάχ μουσείου Βρούγς βέην, θά περατωθή μετα δύο 
μήνας. _

—Ή  γαλλική πόλις Montdidier, ή πατρΒ του Παρμαν- 
τιέρου, εί; 8ν οφείλεται ή διάδοσις τών γεωμήλων _ ώς τρο
φής, έτοιμάζιται νά πανηγυρΐση μεγαλοπρεπώς την Ικατο- 

I στήν έιτέτειον τής εισαγωγή; τών γεωμήλων. Τών έορτώ» 
i τούτων θά προεδρεύση ό σύγχρονο; τοϋ Παρμαντιέρου γη-
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ραιό; χημικό; CllCVreul, οστις αν έπιζήαιη. πρόκειτατ νά έ- 
ορτάσν, καί αυτό; κατά civ προσεχή Αύγουστον τήν εκατο
στήν επέτειον τη; γεννήσπώ; του. Τά γεώμηλα συνεστησεν 6 
Παρμαντιέρος ο'ι; φυιον βιεπτικώτατον έν ίτει 1770 δ'.*· υπο
μνήματος βραβευθέντος ύπό τη; 'Ακαδημία; τού Βεζανσών. 
άλλ' έοέησε να παρέλθνι δεκαπενταετία όλη, καθ’ ήν Αδια- 
λ.Ππτω; ήγωνίζετο προ; κατανίχησιν των χματουσών προλή
ψεων, μέχρι; ότου πεισθήο λαός ότι τα γεώμηλα είναι τροφή 
κατάλληλο;. Και ίσιος πάσαι αί προαπάθειαί του θά άπετύγ- 
χανον αν μή έπήρχετο ό λιμό; τοϋ 1785·, ό έξαναγκάσα; 
τους ανθρώπου; να αναξητώσι τροφήν όπου ητο δυνατόν· δι
ότι δυσχ-ολωτάτη είναι ή εκρίζωσε; παλαιών προλήψεων, όσον 
εϋχολος είναι ή διάδοσις νέων πλανών.

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΠΑΡΑΣΧΟ Σ
Τό μεσονύχτιον τής 8 πρό; τήν 9 μεσοϋντο; έοβέοθη άνω- 

δύνως έζ άχαριαίου θανάτου πολύτιμος χα’ι συμπαθής ϋπαρ- 
ξις, ό ένθου; ψάλτης πάσης έθνιχής δόξη;, ό μουσόληπτος 
παραμυθητής ‘ν πάση εθνική δοκιμασία Γεώργιο; ΙΙαράσχος. 
Γεννηθείς έν Χίιο κατά τάς άρχάς τοϋ ίερου άγώνος, συνε- 
μερίσθη νήπιο; τάς κατά τήν διάρκειαν αύτοϋ δυσπραγία; 
μετά τών γονέων του, περισωθέντων έκ τής πανωλεθρίας τής 
μαρτυρικής εκείνης νήσου. Έ »  δέ τή έλευθέρα Έλλάδι συ- 
νεδέθη άρρήχτω; μετά τών έπιζησάντων πρωταθλητών τής ι 
έπαναστάσεως διά τών αισθημάτων τή; αγάπη; καί τοϋ θαυ
μασμού, άτινα έςαισίως άπετύπου έν τοΓ; ασμασιν αύτοϋ, ο
σάκις ήθελεν ή νά ύμνηση τήν μνήμην τών έκλελοιπότων, η ί 
νά παροτρύνη εί; μίμησιν τού; συγχρόνου;, άναπτερών τό φεό- 
νημα αυτών.

Συναγωνιζόμενο; έν τή εύγενεΓ σταδιοδρομία τή; ποιήσεως ! 
μετά συναγωνιστών προσφιλών, τών αδελφών Σοΰτσων, τού [ 
Ζαλοκώστα, τοϋ Βαλαωρίτου και τοϋ αύταδέλφου του Άχιλ- ] 
λέω;, ό Γεώργιο; Παράσχο; ητύετο τά; εμπνεύσεις του απο
κλειστικό); έκ ιοϋ δεσπόζοντος έν τή ψυχή αύτοϋ αισθήματος 1 
τής φλογέρα; πρός τήν πατρίδα αγάπης. Τά δε άσματά του 
συνεκίνουν ίσχυρώ; πάσαν ελληνικήν καρδίαν και επανελαμ- | 
βάνοντο μετ' ενθουσιασμού έν πάση γωνία τή; Ιλληνική; γή;.

Ό  Γεώργιο; Παράσχο; υπηρέτησε και ιός δημόσιος λει
τουργό; τήν πατρίδα του επί μακράν σειράν ετών, διακριθείς 
έπΐ άκριβεΓ καί πιστή εκπληρώσει τών καθηκόντων αύτοϋ. 
ΈπΙ τριακονταπενταετίαν περίπου έχρημάτισε συντάκτη; τών 
πρακτικών, έφορος και διευθυντή; τοϋ γραφείου τής Βουλής, 
μέχρις ότου πρό οκτώ περίπου μηνών άπελΰθη, παροραθει- 
σών άστόργως τής άξια; καί τών υπηρεσιών τοϋ αοιδίμου 
άνδρός.

Τά ποιήματα τοϋ Γεωργίου Παράσχου εΰρηνται εγκατε
σπαρμένα έν περιοδικοί; συγγράμμασι χαί έφημερίσιν, όπου 
χατα χαιρου; εδημοσιεΰθησαν, μήπω εκδοθείσης ιδία; συλ
λογή; αύτών.Πλήν άλλων καταλείπει ανέκδοτον καί έμμετρον 
μετάφρασιν τοϋ · ' Ερνάνη« τού Βίκτωρος Οΰγκώ. Ό  δέ θά
νατος εκωλυσεν αυτόν να φερη εις πέρας τήν έμμετρον παρά- 
φρασιν τής Ίλιάδος, εις ήν μετ' αγάπης άπό τινο; χρόνου κα- 
τεγίνετο, καί ής ή · ' Εστία· ηύτύχησε νά δημοσίευση απο
σπάσματα, τρανώ; μαρτνροϋντα τήν αξίαν τοϋ έργου.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Παοαα-χιυ)), 14 Φ ιζρ & ΐία ρ κ »« ·

*0 ίνττιυβ* πολιτικός σύλλογος ·ΈΟν:κό; δεσμό;· άρορ- 
μην λαβών εκ τών διαδιδόμενων περ: ύποχωρήαεως τής Κυ- 
βερνήσει»; έν τώ έθνιχώ ζητήματι συνήλθεν εις συνεδρίασιν 
τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν και παρεδέχθη ψήφ.σμα δι* ού 
συνίστη τή Κυβερνήσει τήν ουμπλήρωσιν τών κατά γήν καί 
θάλασσαν δυνάμεων έπ: τώ σκοπώ τής έπί πάση θυσία διε
ξαγωγή; τοϋ 'Ελληνικού άγώνος, ανεξαρτήτως οίασδήποτε 
πιέσεω; πρό; πσρακώλ.υσιν τή; αναπόδραστου ταύτη; έθνι- 
κής ένεργείας. Ό  κ. πρωθυπουργός άπαντών εις τήν έπιδοϋ- ’ 
σαν αυ-ω τό ψήφισμα επιτροπήν τοϋ συλλόγου, έξεδήλωσε 
την λύπην του «διά τάς Ικδηλουμένας έκάστοτε κατά τάς 
τελευιαίας ημέρας έν τή πόλει συγκινήσεις.» Κατά τάς η
μέρας ταύτας, προσέθηκε, δέν Ιπρόκειτο ή χυβέρνησις οϋδε | 
να υποχώρηση, δεν προέβη εις τήν διαΐρεσιν τοϋ στόλου εις ' 
μοίρας, δέν άπέλυσεν ούδεμίαν ηλικίαν έκ τών ύπηρετουσών

ε»; τόν στρατόν, δεν- προέβη εις ούδιμίαν πραζιν, ή α ; έδύνα." 
το νά Οεωρηθή ότι έχει πολιτικήν έννοια« άλλην «κό έκεί* 
νην, τήν όποιαν πάσαι αί μέχρι τοϋδί πρίήδις τής · υβερνή- 
οπω; έδήλιοσαν. Ή  χυβέρνησις δένμετέβαλε, πολιτικήν.

—  'Εκ τών έν "Αρτη ανεγειρομβνων δύο οχυρωματικών- 
έργων έπερατώθη ήδη τό εν, έφ’ οΰ έτοτοθεσήΟηραν πέντε, 
πεδινά πυροβόλα, αί δέ πρό; κατααχεί/ήν ταϋ,έτέραυ έργασίαι. 
ήρςαντο άπό τής παρελθουσης έβδομάδο; καί: περατωθήσοντας 
προσεχώς.

—  Άπέθανεν ό πρεσβευτής τής Έλλάίμιέν Βιέννη Γρηγό- 
ριο; ' ϊ ’ψηλάντης, τελευταΓος γόνος τής οικογένειας τών Ύψη» 
λαντών.Γεννηθείς έν Βιέννη τή 17 Σεπτεμβρίου Í835, έκ ια 
τρός Γρηγορίου τοϋ νεωτάτου αδελφού το «  "Αλεξάνδρου καί: 
Δημητρίου, αποθανόντος πρό τή; γεννήσεως αυτού, διέτριψε 
τό πλεΓστον τού βίου έν Βιέννη, ένθα ένυμφούθη θυγατέρα τοϋ 
βαρώνου Σίμωνος Σίνα. Μετά τόν θάνατον τούτου διωρίσθη 
πρεσβευτής τής Έλλάδο; παρά τή Αυστριακή Κυβερνήσει, 
έν ή θέσει παρέμεινε μέχρι τής τελευτής αύτοϋ.

—  Κατέπλευσεν εις Πειραιά τό έτερο» των έν Αγγλία, ά- 
γορασθέντων καταδρομικών καλούμενου Έ.Ιδοραδο, πλοΓο» 
εύμέγεθε; 934 τόνων,μήκους 25G ποδών καί πλάτους 2'7· έχει 
ϋψωσιν άτμοϋ 150 λιτρών, διανύει δέ ΪΙΐ μίλλια καθ" ώραν, 
και κατεσκευάαθη τώ 1885 έν Ά λλ . "Ο άπό Λονδίνου:μέχρι; 
ενταύθα διάπλους διήρκεσε 13 ήμέρχς, όπερ τό άναδεικνύει 
πρώτης δυνάμεω; εί; τόν πλοϋν.

—  Όσονουπω δε καταπλέουσιν ει; Πειραιά καλαϊ δυοτε- 
λευταΓαι έκ τών ές τορπιλλοφόρων, αιτινες ήγορύσθησαν εί;
Κίελ.

— Την προσεχή Τετάρτην κομίζονται δια τοϋ αυστριακού 
εις Πειραιά 200 κιβώτια όπλων.

—  ΔΓ αγγλικού άτμοπλοίου Αναμένονται 155 δέματα πε- 
ριέχοντα σκεπάσματα καί έρέας Μαγχεστρίας διά τόν στρατόν.

—  Συνελθυϋσα ή ιατρική Σχολή άπεφάβισβ νά ποοτείνη 
τήν Γδρυσιν νέας εν τώ Πανεπιστήμιο) έδρας αφροδισίων παθών 
μετ’  άστυκλινικής δερματικών νοσημάτων.

— Κατέπλευσαν εις τόν ναύσταθμον τά αναμενόμενα δυ» 
ναρκοβόλα.

— Ό  αυτοχράτωρ τής Άβυσσινίος παρεχάλεσε τήν 'Ελλη
νικήν κυβέρνησιν νά άποστείλη ένα αμπελουργόν, όπως εΐ- 

| σαγάγη εις τό κράτο; του τήν άμπελοφυτείαν καί οινοποιίαν,
I χαί ένα οπλοποιόν. Πολλοί ύπέβαλον αιτήσεις, όπως άν,ιτεθή 
1 αύτοΓς ή αποστολή αύιή- ένεκρίθη Je νά σταλή μεν ώ; ο

πλοποιό; ό λοχία; τοϋ όπλοστασ'ου 11. Βλασσόπουλο;, γνω
στό; γενόμενο; διά τήν έσχάτω; ύπ’ αυτού άνακαλνφθεΓσαν 

¡ τελειοποίησιν τοϋ μηχανισμού τοϋ όπλου Γκρα, λαμβάνων 
1 καί 2000 φράγκα άποσταλέντα παρά τοϋ αύτοκράτορο; πρός 
I αποζημίωσιν τών οδοιπορικών αύτοϋ έξόδων, ν' άνατεθή δε 

εις τήν ’Επιτροπήν πρός εμψυχωσιν τής 'Εθνικής βιομηχα
νία; ή εκλογή καταλλήλου αμπελουργού.

— Ή  ενοικιασι; τοϋ δημοτικού φόρου του δήμου Αθη
νών κατεκυρώθη έπ’ όνόματι τοϋ κ. Π. Σπανού ά»τ! 630 
χιλιάδων δρ.
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ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ* Τ1ΙΣ -ΕΣΤΙΑΣ- 

ΙΣΤΟ Ρ ΙΑ  ΤΟ Υ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Οπό Κ . Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο ΪΆ Ο Γ

Συνδρομηταί εί; ολόκληρον τό σύγγραμμα έγγράφονται 
εί; τό ΒιβλιοπωλεΓον τή; «Εστίας".

Τιμί) ανζοΰ fr Άθήτμις ύραγ-καί -55. — 'Er :a~C 
ε~αρχίαις ¿¡,αγ. 40.—' Εν r?¡ ά.ί.ίοψα.τή yp. ^-ρυσίϊ 
40. "

Έζεδόθη ήδη και τό 7ον φυλλάδιον, εξακολουθήσει δε τα- 
κτικώ; ή εκδοσις καί τών επομένων κατά δεκαήμερον.

ΔΕΔΤΧΟΝ ΤΗΣϋ Ε Σ Τ ΙΑ Σ 3

Ε Λ Λ Α ΐ
κοιτά τ6  γ»ρμανεκόν τοϋ  Ία χ ώ δ ο υ  Φάλχε 

υ π ο  Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ .

Έξεδόθη ήδη καί τό 10 φυλλάδιον, περιέχον τά; έπομένα; 
εικόνας: Ή  άγορά τών άνθέων έν Άθήναι;. (’Ολοσέλιδος).
— Άνθοπώλιδις. — Κατακλ.είε. —  Έλληνίδε; κατ' οικον.
— Ε κεφαλαΓον. — Δωρί; παρθένο; (νικήτρια έν άγώνι δρό
μου). — Σαπφώ.— "Εργα γυναικών κατ’  οίκον. — Έλλη- 
»1; καθημένη.

Τιμή έκαστου φυλλαδίου έν 'Δθήναι; δρ. 1,50. Έ ν ταΓ; 
έπαρχίαι; καί τή αλλοδαπή δραχ. 1.75. _

Οί έκ τών συνδρομητών προκαταβαλόντε; τό άντίτιμον τών 
ήδη έκδοθεντων φυλλαδίων, άτινα άπεστάλησαν αυτοί;, πα- 
ρακαλοϋνται νά άποστείλωσιν νΰν πρό; τό βιβλιοπωλεΓον τη; 
• Εστίας» τό άντίτιμον τών Ιπομένων φυλλαδίων, φρ. 5 δια 
3 φυλλάδια, Γνα έξακολουθήση εγκαίρως ή πρό; αυτού; απο
στολή τών φυλλαδίων.

Οί βουλδμενοι τών συνδρομητών δύνανται νά προκαταβά- 
λωσι τό άντίτιμον καί ολοκλήρου τοϋ συγγράμματος, _δρ. 32 
οί έν Άθήναι;,δρ 35 οι έν ταΓ; έπαρχίαι; καί φρ.χρ.35 έν τή 
όλλοδαπή. Οί προκαταβαλόντε; ήδη τό άντίτιμον φυλλαδίων 
τινών καί έπιΟυμούντε; νά έγγραφώσ: συνδρομηταί θ^λoυσj 
πληρώση μόνον τό υπόλοιπον πρό; συμπλήρωση όλου τοϋ 
αντιτίμου τοϋ συγγράμματος.

Das Matjazin für die Lilteralur des ln — und Aus
landes.

'Eedofioöiator .-cepioäixor σύγγραμμα zt)c πχγχη- 
σμΐοο φιΛο.Ιογίαρ εχόιδομενον ΐπ ό II. Friedrichs, 
παρά ζΐο εν Αι<!'ί(ΐ ¡¡ασ- ¿ιίιΑιοττω.ίειω IV.Friedrichs.

Τό περιοδικόν τούτο σύγγραμμα, ιδρυθεν έν ε:ει 1832, 
έχον δέ συνεργάτα; έκ τών δοκιμωτά-ων συγχρόνων συγγρα
φέων, είναι τό κυριώτατον όργανον τή; έν Γερμανία νέας 
τροπή; τή; φιλολογίας, ήπ; όσημέρα: προσκτάταί σθεναρού; 
θιασώτα; καί προμάχου;. Έκ τών φιλολογιών τών άλλων 
εθνών κατά προτίμησιν πραγματεύεται τό Μιιμι·π.Ιι> περί 
τή; νεοελληνική;. Έ ν αύτώ δημοσιεΰουσι τακτικώ; διατριοας 
περί τών νεοελληνικών πραγμάτων ή κρίσεις περί των νεοελ
ληνικών συγγραμμάτων γνώσται άριστο: τή; ελληνική; γλωα- 
ση; και γραμματολογίας, έν οίς ό γνωστότατο; μεταφραστή; 
έλληνιχών πόιημάτων καθηγητή; κ. Αύγουστος Βολτ;, ό γη
ραιό; καθηγητή; κ. Δαν. Σάνδερ;, ό κ. A. Ρ. Ραγκαβη; ο 
καθηγητής κ. F.llisseu κλπ. κλπ. Ή  συνδρομή του περιοδι
κού τούτου, άξιου πάση; συστάσεω; εις του; γινωσκοντα; 
τήν γερμανικήν Έλληνας, είνε μόνον ιρρ. χρυσοί 10 καθ’ 
έξαμη.ίαν. Συνδρομηταί δ’  έγγράφονται έν Γερμανία μεν 
παρά τώ  έκδοτη χαί παρ’  άπασι τοΓ; βιβλιοπωλείο;; και 
τοΓ; ταχυδρομιχοΓς γραφείοις, ένταϋθα δ' εν τοΓ; βιβλιοπω
λείο!; \Vilbcrg, χαί C. Beck.

Παρά τώ έν Λιψία βιβλιοπωλείο) τοϋ W. Prieilrichs 
εόρίσκονται καί τά άρτίω; δημοσιευθεντα ποιήματα (Gedi
chte) τοϋ έκδοτου τοϋ Magazin περί ιόν ευφημοτατα; εοη- 
μοσίενσαν κρίσεις Γερμανοί καί ξένο: κριτικοί. Ό  ποιητή; 
τούτων είναι εί; τών επιφανέστατων αντιπρόσωπων τη; νεα; 
ποιητική; σχολή; τών Γερμανών. Ή  συλλογή αυτη τών ποι
ημάτων, κομψότατα έσταχωεένη, τιμάται δρ. χρ. 6.25.
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κ. Σ. Λ. Θεσσαλονίκην. Τά  ζητηθέντα πάντα άπεστειλα- 
μεν, ίδ-.αιιέρω; δ' άπηντήσαμεν εις επιστολήν σας. Σά; ευχα- 
ριστούμεν διά τήν ευμενή προθυμίαν.— κ. Χ.Π. ΓΙάτρα;. *11 
αποστολή πρό; τού; σημειουμένου: πάντα; έγένετο’ περί τών 
άλλων έγράψαμε» ύμΓν χαί περιμέ/ομεν άπάντησίν σας. — Σεβ. 
°ΡΖ· Γ. Γ. Βουδαπέστην. Έλήφθησαν, έπληρώθησαν δέ τά ά- 
'ήχοντα τή «Δ  r. I I . ·.  Τάς αποδείξει; όλα; άποστέλλομεν 
ύμΓν. Παρά τοϋ κ. .V. X. έμάθομεν ότι έλήφθησαν έγκαίρω; 
sà πρός αυτόν άιοσταλέντα. — Σ ννδρομηrij ζηΐ'Εσζίας.

Κωνσταντινούπολιν. Οί 2 τόμοι μετά τών δελτίων δραχ. 15 
Έκαστον φύλλον παλαιόν μετά δελτίου λεπτά 35.Δελτία τινά 
τοϋ 12τόμου είσ'ιν έξηντλτ,μένα.άΓΗ«Περι άφομοιο’ιοεω; τών 
φυτών» πραγματεία δραχ 2 6') Ζωολογία διά τού; φοιτητάς 
οϋδεμία υπάρχει.Βοτανική η νύν έκδιδομένη τοϋ κ.. Άφεντού- 
λη, και ή τοϋ κ. Σ. Μηλιαράκη, ήτις, καί περ συνταχθεΓσα 
διά μαθητάς γυμνασίων, είνε όμως εκτενής συγγραφή, χρή
σιμο; καί εί; τού; φοιτητάς. γ‘1 ιδιαιτέρως είνε δύσκολου νά 
τά προμηθευθήτε. Τό πρόγραμμα τών έν τοΓς έλληνικοΓ; σχο- 
λείοι; και τοΓς γυμνασίοις διδασκόμενων μαθημάτων περιέχε- 
ται εν τή ύπό Σ . Παρίση έκδοθείση συλλογή τών περί άνωτέ- 
ρα; καί μεση; έκπαιδεύσεω; νόμων. Εί; τό πρόγραμμα τούτο 
επήνεγκεν άσημάντου; τινά; μεταβολά; τό ύπουργεΓον κατά 
τό παρελθόν θέρο;. Τών έν τοΓς δτ,μοτιχοΓ; σχολείοι; διδασκό
μενων μαθημάτων λεπτομερές πρόγραμμα δέν έξεδόθη. Τό 
πρόγραμμα τών διδασκαλείων κα: τών πρυσηρτημένων αυτοΓ; 
προτύπων σχολείων εύρίσκεται έν τώ·θεσμολογίω τή; δημο
τική; έκπαιδεύσεω;» τοϋ κ. Γ. Βενθύλου.—Ί ι ι τ ι ,  Τά; συμ- 
βουλά; σα; περί προτιμήσεω; πρωτοτύπων διηγημάτων από 
τής μεταφράσει»; καί αρίστων ξένων, άσπαζόμεθα πληρέστα
τα, έφ' όσον 6’  ήν εφικτόν αυτή ή .'Εστία · έτήρησε τόν 
κανόνα τούτον, καί προτού εύτυχήση νά άκούση καί τήν ύ- 
μετέραν γνώμην. Εί; αμηχανίαν όμως ένέβαλεν ήμα; τό εν 
τή επιστολή σα; έγκλειστον πρωτότυπον διήγημα, πρό; δη- 
μοσίευσιν σταλέν. Άναγνόντε; αυτό έπείσθημεν άδιστάκτω; 
ότι φρονοϋντε; τά αντίθετα τών όσων συμβουλεύετε, ηθελή- 
σατε διά_τής εί; ατοπον επαγωγή; νά άποδείξητε εις ήμα;, 
όπόσον δειναί θά είνε αί συνέπεια: τή; δημοσιεϋσεω; κατά 
προτίμησιν έλληνιχών πρωτοτύπων διηγημάτων, —κ. Κ. Ν. 
Ζάκυνθον. Έλήφθησαν· έπληρώθησαν δέ τά άνήκοντα τώ κ 
Λ. Κ. καί τώ »Λ . Σ .· Κατά τά άλλα ένηργήβαμεν συμφω
νώ; τή επιστολή σας. Εύ/αριστοϋμεν διά τάς ύπερ τή; • Ε 
στία;» φιλικά; φροντίδας σα;. — κ. Άδελφ. Λ. Φαλτσίον. Έ - 
λήφθησαν Τά ; άποδείξει; όλα; άπεστείλαμεν ύμΓν έν ιδιαι
τέρα έπιστολή. Σα; εύχαριστοϋμεν διά τήν ευμενή ύμοστή- 
ρυζιν.—κ. X. I. Θεσσαλονίκην. Ταχυδρομικοί; άπεστείλαμεν 
ύμΓν 10 αντίτυπα, άτινα παρακαλοϋμεν νά παραδιοσητε εις 
τόν ·Φ .Σ .» — Μί; Λ. Μ Μ . Ρώμην καί κκ.Φ.Κ. ΑΐιοιιΙιοΓίιυιΐθ,, 
Σ.Δ. Μήλον, I. Σ. Δ  Σύρον, ¿ .  Κ. Φ. ΙΙάτρας, Γ. Δ. Φιλια
τρά, Κ.Τσ. "Αρταν, I. Δ. Π., Δ.Λ.χαί Λ.Ε.Χ .Κέρκυραν, 1. 
Κ. Μασσαλίαν, και 1. Ιν. Δ. Γέισκ. ’ Ε.ΐήιρΟηπαν.— κ. X. 
Δ. Πειοαια. Έδημοσιεύθη άλλοτε μετάφρασι; έν έπιφυλλίδι 
τοϋ «Τηλεγράφου»— κ. Δ. Φ. ΒερολΓνον. Ό  κ. Σ. Γ. ενε- 
γράφη. Εί; επιστολ.ήν σα; δ' άπηντήσαμεν ιδιαιτέρως. — κ. 
Μ, θ . Τ. Κεφαλληνίαν. Έλήφθησαν άπαντα, άπεστάλησαν 
δέ τοΓ; σημειουμένοι; τά ήδη έκδοθέντα φυλλ.άδια. Σά; ευ- 
χαριστοϋμεν διά τά; εύμενε"; σας φροντίδα;. Δ ι »ποιήσεις» 
τιμώνται δρ. 2, έλ.εύθεραι ταχυδρομικών. — κ. Ν. Κ. Βου- 
κουρεστιον. Ένηργήσαμεν συμφώνως τή επιστολή σας.—κ. 
I. Κ. Φίλιππουπολιν. Ένεγράφητε, άπεστάλη δ’ ύμΓν καί ή 
άποδειξ:;.— κ. Ε. Γ- ΐεη ΐΓ ΐ^ . Είσεπράχθησαν φρ. 125. 
Άντίτιμον συνδρομών φρ. 115 καί φρ. 5 έξοδα παραλα
βής χρηματοδέματα; φρ. 120. Εις τήν διάθεσιν ύμών_ τη- 
ροϋμεν τό περίσσευμα φρ. 5 .— κ. I. Λ. ΓΙ. Τραπεζουντα. 
Ένεγράφη καί ήρξατο ή αποστολή Σα; εύχαριστοϋμεν.— 
Σειρ(ο).λυστν·/ως δέν δυνάμεθα νά τό δημοσιεύσωμεν, διότι 
άν καί θά μάς κατακρίνετε βεβαίως ώς σκληρακαρδίους, ά- 
ναγκαζόμεθα νά όμολογήσωμεν ότι ή χήρα έπαΤτις καί τα 
τέσσαρα όρφανά τη; δέν μα; συνεκίνησαν διόλου. Μόνον ό 
χειμών, ώς τόν περιγράφετε, μά; εφάνη πραγματικώ; ψυχρό; 
καί παγετώδης· άλλα τούτο ένομίσαμεν, ότι οφείλεται μάλ· 
εί; τήν ποιότητα τών στίχων.— κκ. 1’ . I. Αλεξάνδρειαν, 
Σ . Μπ. Λεόβαν, Κ. Τζ. καί Ν. Κ. Π. Κωνσταντινούπολιν, 
X. Π. Λ. 'Ηράκλειον, Δ . Π. Λ. Πάτρα;, Δ. Κ. Ο. Ά ν 
δρον, καί 1. Δ. Τ . Βώλον. Τά  ζητηθέντα άπεστάλησαν.— κ. 
1, Γ. Γυθειον Έλήφθησαν, έπληρώθησαν δε φρ. 5 τώ  κ. Α. 
Κ. Τό περίσσευμα 1. φρ. τηρούμε» εί; τήν διάθεσιν σ“ =· — 
•κ. Γ. Π. Βάρναν. Τά ζητηθέντα καί άπάντησίν μα; έ'χειε 
ταχυδρομικά);.— κ. Φ.Λ.Μ.Κέρκυραν. Έκ τών οημειουμένων 
δελτίων μόνον τά δύο ύπάρχουσι. 6'] Αί «Ποιήσει;» ΙΙαπα- 
ρηγοπούλου τιμ. δρ. 2. Οι 12 τόμοι »Ε σ τία ;» δρ. 60. Άν- 
τίτιαον γνωστοποιήσει»; διά Η) δημοσιεύσει; δρ. 25.— κ. Λ. 
Ν. Δικελί. Δέν έπληρώθη ετι. Ή  αποστολή ένεργιΓται νυν 
καθ’ ήν διεύθυνσιν {σημειώσατε ήμΓν.
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Τών 170,000,000 τών 5 ·/« *Ρ· χρ· 338—
. 120,000,000 τών 5 » .  .  347.—
• 60,000,000 των 6 . . . 424—
. 26,000,000 των 6 » . . 363—
• 25,000,000 τών 9 ·  · · 264—
. 25.000,000 τών 8 » ·  . 257—
.  10,000,000 τών 6 . ·  . 182—
• 4,000,000 τών 8 ·  ·  » - 236.
• 6,000,000 τών 6 ■ Δρ. παλ. 91.—
Κτηματικά! Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 437.—

Π ισ τω τ ιχ ά  Κ α τα σ τή μ α τα

ΕΤΑΙΡ ΙΑ Ι

"Εθνική Τράπεζα τής "Ελλάδος Δρ. ν. 38.25—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 61.—
Τράπεζα βιομηχανικής Πίστεως ·  59.—
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ·  63.50
Σιδηρόδρ. "Αθηνών χα'ι Πειραιώς.. ·  284. —
"Εταιρία Φωταερίου..................  Δρ.

Συναλλαγματα

ΛΟ ΝΔΙΝΟ Υ— Τραπεζικόν “Οψεως.. . .  31 25
• 3μην.. . . . .  31.10

ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — ΈθνικήςΤραπέζης Οψεως. 1.24
»  Τραπεζικόν 3μην 1.231/,

Νομίσματα
Είχοσαφρχγχον.................................. 24.55
Λίρα όβωμανιχή................................ 27.90

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Τ Η Σ  ΕΣ Τ ΙΑ Σ
'Απάνθισμα επιστολήν 'Αδαμαντίαν Κοραή εκδίδον- 

τος "Ιακώβου Ρώτα. Έ ν  Άθήναις, εκ τής τυπογραφίας Κ. 
Ράλλη 1839. Τόμοι 3 δεδεμένο:. Τιμ. δραχ.20.

Το ¿ημοτιχον ασμα περί τον νεχρο57 άδελγοϋ ύπό 
Ν . Γ. Πολίτου. "Εν "Αθήναις, 1885. Δραχ. 2.

ΙΙαιδιχη 'Ανθολογία. Μετά προλόγου περί απαγγελίας 
ποιημάτων ύπό Α. Π. Κουρτίδου. Δραχ. 1.

Δεν εχει τά προσόντα. Κωμικόν παίγνιον είς πραζιν 
μίαν ύπό Γεωργίου X . Σουρή. Λεπτά 30.

Τά ’Ε-ΙΛηνιχά χρονιχά, έφημερις έχδοθεΓσα έν Μέσο" 
λογγίω ύπό του φιλέλληνας "Ελβετού Δ. I. Μάγερ άπό Ίανου* 
αρΐου 1824 μέ/ρι Φεβρουάριου 1826, καί περιέχουσα λεπτο
μερή ιστορίαν τών έν τή ήρωίνή πόλει συμβάντων κατά τό 
διάσιημα τούτο. "Αντί δραχ. 20 τιμ. μόνον δραχ. 7. Ταχυδρ. 
άποστελ. δρ. 8.60.

Το Πασίλειον τΰκ  Γώωκ. 90 πίνακες λαμπρώς κεχρω- 
ματισμένο: κατά φύσιν, είς μέρη τρία. Α '. Θηλαστικά. — Β1. 
Πτηνά. — Γ '. "Ερπετά, ιχθύς, μαλάκια, έντομα, σκώληχες και 
άκτινωτά Μετ’  επεξηγητικού κειμένου ύπό Ν. X. Άποστο- 
λίδου, ΰφηγητοϋ τής ζωολογίας έν τώ Πανεπιστημίω. Σύγ
γραμμα ειδικόν διά τήν έν τοΓς σχολείοις καί κατ’ οίκον δι
δασκαλίαν. Είς μέγα σχήμα, χαρτόδετου. Τιμ. δραχ. 25. 
μετά ταχυδρ. τελών δραχ. 27.

"Α ττιχ ό ν  Ί ίμ ερολόγ ιον  του 1886 ύπό Ειρηναίου Ά -  
σωπίου. "Αδετον δραχ. 5. Χρυσόδετον δραχ. 6.

ΙΙοεχίλη  Στοά, ετήσιον εθνικόν "Ημερολόγιου ύπό Ίω . 
Α. Άραένη. “Ετος 1886. “Αδετον δραχ. 5, χρυσόδετον δραχ. 
7 */,. Μετά ταχυδρ. τελών αδετον δραχ. 5,50, χρυσόδετον 
δραχ. 8.

Γελοιογραφυχάν Ή μερολάγιον ύπό Κ. Φ. Σχόκου. 
Δρχ. 1. Μετά ταχυδρομικών τελών 1,20.

"ΐίμερολύγιον ■ Ριυμηοΰ · .  Λεπτά 40.

Α Π Α Ν Τ Α  Τ Α  Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ

Τόμος Α.' .—Λνριχή ποίησιε-— "Υμνοι χαι Ώ δαί.—
Πατριωτικά. —  Μύθοι. —  Βουκολικά. —  ’Επιγράμματα___
Επιτάφια κτλ.

Τόμος Β'. Διηγνματτχη ποίησιε-— "Ο Λαοπλάνος—  
Ή  ταξειδεύτρια.— Δήμος και 'Ελένη. — Διονύσου πλους.— 
Ό  γοργός Ιέραξ.— 'Οδυσσείας Α. Δραματική ποίησιε.~ 
ΕυρΙΠΙΔΟΥ. Φοινισσών μέρος Α".— ΟΙ τριάκοντα.

Τόμος Γ".—Δραματική ποιήστε.— Δούκας.— Φροσύνη. 
— Ό  μνηστήρ τής Άρχοντούλας.

Τόμος Δ '— Δραματική ποίησιε·—Ή  παραμονή —  
Τοΰ Κουτρούλη ό γάμος.—Διός επίσχεψις.

Τόμος Ε’.— “Εμμετροε μετάγρασιε άρ^α ιω ν όρα- 
μάτων ΣΟΦΟΚΔΕΟΥΣ, Αντιγόνη ΑρΙΣΤΟφλΝΟΥΣ Νεφέ- 
λαι. Ειρήνη. Τά όρνεα.

Τόμος ΣΤ'.— “Εμμετρον μεταφρασιε.— ΤλΣΣΟΥ, Ή  
έλευθέρωσις τής "Ιερουσαλήμ. Μέρος Α",

Τόμος Ζ".— ' Εμμετροε μεταφρασιε.—ΤαΣΣΟΥ, "Η 
έλευθέρωσις τής 'Ιερουσαλήμ. Μέρος Β".

Τόμος II’.— Διηγήματα, Μέρος Α".— Ό  αύθέντης τοΰ 
Μωρέως. — Λίΐλα.— "Εκδρομή είς Πόρον.

Τόμος « ' — “Εμμετροε μετάγρασιε νεωτε'ρων δρα
μάτων.·—Λ εςςιγκ , Νάθαν δ σοφός.— ΣχίΛΛΕΡ Γουλιέλμος 
Τέλλος.

Τόμος I".— Διηγήματα, Μέρος Β '.— "Ο Συμβολαιογρά
φος.— ΟΙ ύφανταί τής Άνσης. — Αί φυλαχα'ι ή ή χεφαλική 
ποινή.— Τό χρυσοϋν μαστίγιον.— Γλουμομαούθ.— Είς τΑς κο- 
ρυφάς.—Ή  Ναΐάς.— "Η Άμαζών.— Έμάη.

Τόμος ΙΑ'. — Διηγήματα, Μέρος Γ".— Τό χαχουργιοίι- 
χεΓον τής Έλισαβετώνος.— Ό  καμινάπτης— Καλμίνα.— ΑΙ 
δυω άδελφαί — Βρούτος Κουρτέρρος — ΟΙ δύω υϊοΐ.— "Ο αδα- 
μας.— Ή  ευδαίμων οικογένεια.— "Οδοιπορικά! αναμνήσεις.— 
Βιογραφία τοΰ Έρεχβείου.— Ή  συνέντευξις τής Δρέσδης.— 
Έπιστολα! εκ Βερολίνου.

Πωλοΰνται χωριστά κατά τόμον.
"Εκαστος τόιεο; τιμαται δρ. 6. Μετά ταχυδρ. τελών δρ. 6.80

’Εντός τοΰ προσεχούς μηνός δημοσιευβήσονται:
Τόμος ΙΒ’.— "Εμμετροεμετάγρασιε-— ΔανΤΟΥ, Κό- 

λασις— ΑΙΣΧΥΛΟΥ, Πέρσαι.— ΓαιΤΟΥ, "Ιφιγένεια—  ΣαΓ 
ΚΕΣΠΕΙΡΟΥ. "Ιούλιος ΚαΓσαρ.

Τόμος ΙΓ".— 'Αρχαιολογία.— Ίατορΐα τής "Αρχαίας 
Καλλιτεχνίας. Τόμος Α". μετά ίχνογραφιχών πινάκων.

Τόμος Ιδ ".— 'Αρχαιολογία.— "Ιστορία τής "Αρχαίας 
Καλλιτεχνίας. "Γόμος Β". μετά προσθηκών καί ίχνογραφικών 
πινάκων.

ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ 
"Η ΖΩΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΟΣ ΠΕΡΙ Μ ΑΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

[περι γοήτων, μάντεων, δαιμονολήπτων, περιστρεφομένων 
τραπεζών, μυστηριωδών πνευμάτων, μεσαζόντων θαυματο
ποιών κτλ.]

ύπό ΙΩ. Φ Ο ΓΣΤΑΝΟ Υ, ιατρού.

ΠΟΛΕΙΤΑΙ άντι δραχμών δύο έν τώ βιβλιοπωλείο, τη; 
«'Εστίας· .Ταχυδρομ. άποστελλόμενον δραχ, 2.30.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Τ Ω Ν  Κ Α θ ’  Α Π Α Σ Α Σ  Τ Α Σ  Κ Υ Ρ ΙΛ Κ Α Σ  Α Ν Α Γ ΙΝ Ω Σ Κ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Ω Ν  Π Ε Ρ ΙΚ Ο Π Ω Ν

υπ ο  Μ ιιν ι 1 . Χ αμουαοπουλου
■ιγιιοι ρητυνοΣ της « εγιιης τον ιηποτ εκκαηςιδς

Συστηθεν ύπό του "Υπουργείου τής Παιδείας διά τήν «■ 
τοΓς Γυμνασίοις διδασκαλίαν.— Εύρίσκεται έν τώ βιβλιοκω- 
κείω τής "Εστίας· καί τιμαται δραχ. 3. Ταχυδρομ. «* °*  
στελλόμενον δραχ. 3.40.

"Εν "Αθήναις, έχ  τοΰ  τυπογραφείου τών Κ ττα σ ιη ικ ά τω · Λ-ΝΕΣΓίΙ Κ Ω Ν Σ Τ Λ Ν Τ ΙΝ ΙΔ Ο Γ  1386. — 333


