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Χρ. Άποστολίδου.
Ε30Μ ΟΛΟΓΠΣΙ; ποίημ« Γεωρ. Δροσίνη.

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

Ή  εν ΠείραιεΓ ex ιών κυριών ΣοφΙα; Τρ. Μουτζοπού- 
λου, Βλάγχαλη, Δημόχα χαί 'Ρετσίνα άποτελουμένη επι
τροπή ΰπέρ τοϋ Ελληνικοί Ερυθροί Σταυροί συνέλεξεν 
έν βραχεΓχράνω δρ. 3, 580.85.

Τό συμβουλιον τή; ενταύθα μονή; Άσωμάτων Πετράχη 
εψήφισε 2000 δρ. δι* αγοράν ήμιόνων πρός χρήσιν τού 
στρατού.

Έψήφισαν πιστώσει; πρό; αγοράν ήμιόνων τά δημοτικά
συμβούλια Μεσολογγίου δρ. 800. Κτημενίων δρ. 200. Πε- 
ρχχώρχ; δρ. 600. Σκοπέλου δρ. 300 Όρμινίου βρ. 200.

Ή  έν Πετρουπόλει κ. Πολύμνια Σχαραμαγχα προσήνεγ- 
γεν ΰ-έρ τού 'Κρυθροϋ Σταυρού φρ. 1000.

Έκ χορού δοθέντος εν Βραΐλα ΰπέρ τού Ελληνικού 'Ε
ρυθρού Σταυροί ει'σεπράχθηταν 6000 φρ.

Εί; τήν έν Άθήναι; έπιτροπήν πρό; περίθαλψιν τών οι
κογενειών απόρων έπιστράτων άπέστειλαν ό κ. Ίω . Βουτσι-
να- 1000 φρ. ή Κα 'Γ. Μ. δρ- 100, ανώνυμο; δρ. 25, ό X. 
I. Γεωργούλα; δρ. 5.

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

Ό  κ. Sclilumbcrger άνέφερεν έσχάτω; εί; τήν Άχα- 
ίΐ)μ(αν τών Επιγραφών έν Παρισίοις περί τινο; σφραγΓδο; 
τοϋ Βονιφατίου μαρχησίου τού Μοντφερράτου ένό; έχ τών 
ηγεμόνων τής τέταρτης σταυροφορίας.

Τής σφραγΓδο- ταύτης, ήτις νϋ» άπόχειται έν τώ  έν Μο- 
νάχω νομισματικό) μουσειω, έποιεΓτο χρήσιν ό Βονιφάειος 
εν τη διοικήσει τοϋ εί; αυτόν προσνεμηθεντο; βασιλείου τή; 
Θεσσαλονίκη;, άλλ’ έν αΰτή δέν αναγράφεται ό μκρκήσιος 
ω; βασιλεύ; τή; Θεσσαλονίκη;, όπω; ούδέ έν τοΓ; γράμμασι 
του Ίννοκεντίου τοϋ Γ’ άπονέμεται εις αυτόν ή βασιλική 
προσωνυμία. Έ ν τή σφραγΓδι δέ τκύτη τό μάλιστα λόγου 
άξιον είναι ότι επί τοϋ αντικειμένου μέρους είνκι κεχαρα- 
γμένη λίαν περίεργο; καί άκριδεστάτη, άλλ' οίονεί συνο
πτική αποψι; του ωχυρωμένου περιβόλου τή; Θεσσαλονί
κης, έν η ουτος εΰρίσκετο καταστασει κατα τά πρώτα έτη 
του δεκάτου πέμπτου αιώνο;.

Τής αΰτή; Ακαδημία: έπέστησ-εν ό κ. Brcal τήν προ- 
®5Ζη* έπί τινο; έπιγσχφί; εΰρεθείση; εις τά Καμίνια τή; 
Λήμνου, δημοσιευθείση; δέ έν τώ  έν Άθήναι; έκδιδομένω 
'Jno τής Γαλλικής Σχολής Λελτίω Ελληνικής αλληλογρα
φίας υπό τών κ.χ. Cousin καί Durrbach. Ή  επιγραφή 
αυτη είναι άρχαΙκοΓ; μέν έλληνίκοΓ; γράμμασι γεγραμμένη, 
τίλ ' έν γλ.ώσση άγνώστω, ύπομιμνησκούση δέ έν πολλοΓ; 
τήτ Τυρρηνικήν. Επειδή δέ χαί ό Θουκυδίδης καί ό

Στράβων καί ό Πλούταρχο; άναφέρουσιν ότι ώκησάν ποτέ 
τήν Λήμνον Τυρρηνοί, ή άνεύρεσις αέτόθι τυρρηνικής έπι- 
γραφής ουδαμώς θα ητο απίθανο;.

—  Κατά τήν ·Νέαν Εβδομάδα· τοϋ Ηρακλείου τή; 
Κρήτη; έν τώ χωρίω "Αγιοι Δέκα Μεσαρδς παρά τά ερεί
πια τή; αρχαία; Γόρτυνος εύρέθη κοΛοσσιαΓον άγαλμα έκ 
πεντελησίου μαρμάρου* τό άγαλμα τούτο είνε άκέφαλον, 
συντετριμμένον κατά τό άνώτερον μέρος τού στήθους, έλ- 
λείπει δέ καί 4 έτερος τών βραχιόνων αυτού* παριστά γυ- 
ναΓκα ίσταμένην καί έχοϋσαν τήν μέν δεξιάν κνήμην ελα
φρώς κεκαμμένην πρός τά ύπίσω, τήν δέ άριστεράν πρός τά 
εμπρός καί έτοίμην νά βχδίση. ΦορεΓ χιτώνα ποδήρη καί 
ίμάτιον. Τό ύψος τοϋ διατηρουμένου κορμοί είναι δύο μέ
τρων, ή δέ περίμετρο; τοϋ σώματος κατά τόν όμφχλόν δύο 
μέτρων και 10 έχατοστών. Οί πόδες ύποδεδεμένοι διά σα·»- 
δαλιων έπίκεινται κυκλοτερούς βάσεως, αποτελούσης ί’ν 
σώμα μετά τού όλου αγάλματος. Έπι του χείλους δέ τοϋ 
βάθρου είναι έγκεχαρτγμένη διά γραμμάτων τών βωμαΐκών 
χρόνων ή επομένη επιγραφή: Είσίδοτος 'Αθηναίος εποίει .

— Τ ·  συμβούλιον τής Αρχαιολογικής Εταιρίας έκ δέκα 
ύποβληθέντων προπλασμάτων τοϋ άνδριάντος τού Μιαουλη, 
όστις θά στηθή έν Έρμουπόλει, έκρινεν άριστον τό τού κ. 
Μπονάνϊυ, Έλληνος καλλιτέχνου, σ-ουδάζοντο; έν'Ρώμη.

— Διατρίβει παρ’ ήμΓν άρτι άφικόμενος 6 Άγγλος αρ
χαιολόγος κ. ΙΙενρόζ, μέλλων νά παραλαβή τό χτίριον τής 
Αγγλικής σχολή; καί νά συνέχιση τά; αρχαιολογικά; έ
ρευνας αύτοϋ έν τώ  ΌλυμπΙω, διά τά; όποιας δΐς μέχρι 
τοίδε έποίησεν άνασκαφάς έν τώ  περιβόλι.) καί έν τω ση- 
κω του ναού.

— Έ ν τώ τελευταίω φύλλω τοϋ περιοδικού συγγράμματος 
JVallire ό κ. Π. Γεννάδιος ¿δημοσίευσε πραγματείαν 
περί τών έν Έλλάδι καλλιεργούμενων ποικιλιών τής βοιάς.

—  Τό τελευταΓον τοϋ ·Ε<:οηυπιΪ6ΐο fraileáis· φύλ.λον 
περιέχει έκτενές καί ευγλωττον άρθρον «περί τής οικονομι
κή; καταστάσεως τής Ελλάδος άπό τής απελευθερώσει»; 
αΰτή; μέχρι τής σήμερον» γεγραμμένον ύπό τοϋ όμοεθνοϋς 
κ. 4. Γεωργιάδου, γνωστοί έκ τής άξίας λόγου μονογρα
φία; αύτοϋ περί Σμύρνης. Έ ν τώ άρθρω τούτω εζαίρεται, 
έπί τη βάσει τόν» άτυχι»; λίαν πενιχρών επισήμων άπογρα- 
φικών πληροφοριών, ή οικονομική καί βιομηχανική τής έλ- 
ληνικής κοινωνίας έπίδοσις.

— Έ ν τώ τεύχει τού Φεβρουάριου τής ·Έφημερίδος τοϋ 
ρωσικού υπουργείου τής δημοσίας εκπαιδεύσει»;· έδημοσιευ- 
θη κρισι; περί της ύπό τού κ. I .  Σακκελίωνο; εκδόσεω; τών 
έπιστολών τοϋ θεοδωρήτου.

—  Έδημοσιεύθη έκθεσις τών ύπό τοϋ έπικούρου τών έν 
πολέμω τραυματιών Συλλόγου (τοϋ Ερυθρού Σταυρού) πε
πραγμένων άπό τής 1 Ιανουάριου μέχρι τής 31 Δεκεμ
βρίου 1885. Κατά τούτην τά Εσοδα τού Συλλόγου έν τώ 
παρελθόντι έτει άνήλθον εις δρ. 469,479.30. ι»ν 393,685.75
προήρχοντο έκ περισσεύματος τοϋ παρελθόντος έτους,21,866. 
50 έκ τόκων καί 393.20 έκ πωλήσεως ύλικνύ, ύποχειμέ- 
νου ει’ς φθοράν. Είσέπραξε δε ό Σύλλογο; εκ συνδρομών τών 
ιδρυτών καί τών μελών δρ. 1983, έξ εκτάκτων συνεισοορών 
διαφόρων δρ. 53,633.85. Τών συνεισφορών τούτων σπου* 
δαιοτάτη ήν ή γενομένη ύπό τινο; ανωνύμου έκ δρ. 30,595* 
έλαβε δέ χαί πολλά; συνεισφορά; εί; είδη* αί δαπάνιι α 
νήλθον εις δρ. 38,677.85. Έκ τούτων 1011 μέν δρ. έ'πεμ- 
ψεν εις τόν Πρόεδρον τοϋ έν Μαδρίτη Ερυθρού Σταυροί υ
πέρ τών έκ τοϋ σεισμού παθόντων εν τισιν ΊσπανικαΓ; πό- 
λεσιν-65ί3 δρ. (αίς προστεθεΐσθωσαν καί ετεραι 4,535 προ
ερχόμενα*. έκ συνδρομής διαφόρων φιλάνθρωπων! εοαπάνησεν 
ΰπέρ τών έν Γκχζοχωρίω καί Ά ν ω  καί Κάτω Πετραλωνοις 
τών Αθηνών δεινώς ύπό ελωδών πυρετών προσβληθέντων 
κατά τδ θέρο; τοϋ λήξαντος έτους* ύπέρ τοϋ βουλγαρικού 
Ερυθροί Σταυρού δρ. 2060* ΰπέρ τού σερβικοΰ ’ Ερυθρού 
δρ. 4120. Έδαπάνησε προσέτι δΓ αγοράν υλικού καί έξοδα 
παραλαβής αύτοϋ δρ. 10,571.35, δι* έξοδα προπαρασχευής 
και αποστολή; υλικού εις Λάρισαν χαί Ά ρταν χαί δΓ έξά- 
σχησιν νοσοκόμων δρ. 3 6Í9.03.



Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ

—  Ό  «ν Σμύρνή χ. Λ. Στάης άγγέλλει τήν έχδοσιν συλ
λογή; ποιημάτων του, ύπό την επιγραφήν . ’ Ιωνιχαί νύ
κτες.»

— Έ ν  Παρισίοις γίνονται άνασχχφαί πρός άποχάλυψιν 
τοΰ ρωμαΤ'/.οΰ αμφιθεάτρου της αρχαίας Λουτεχίας. Εύρέ- 
θησαν δέ αξιόλογα αρχιτεκτονικά μέρη αύτοΰ, καί έλπίζε- 
ται ότι ία συμπληρωθώσιν αί άνασχχφαί άγοραζομένων των 
νεωτέρων οικοδομών, αΓτινες χαλύπτουσι τά ερείπια. Τάς 
δαπάνα; των άνκσχχφών τούτων καταβάλλουσιν ή χυβέρ- 
νησις, ό δήμος χαί τινες ίδιώται.

— Τή 14/26 Φε6ρουαρίου έωρτάσθη εν τω Αστεροσκο
πεία» των Ιίαρισίων ή έκχιοστή επέτειος τη; γεννήσεα»; τοΰ 
Γάλλου αστρονόμου χαί πολιτευτοϋ Φραγκίσκου Άρχγώ, 
μετά δύο δ’  ημέρας παρετέΟη εις μνήμην αύτοϋ μέγα συμ- 
πόσιον έν τω δημαρχεία» των Παρισίων.

—  Τό γνωστόν τοΓς άναγναισταιε τής Εστίας μυθιστό- 
ρημα του Άλεβΰ *ό αυβάς Κωνβτάντιος» μετεσκευάσθη εις 
δράμα ύπό τών χχ. Κριμιέ χα: Δικουρσέλ χα'ι διδαχθήσιται 
έν τιν: τών Παρισινών θεάτρων.

— Ό  έν Βρυξέλλαις βιβλιοπώλης Muquardt ανήγγειλε την 
εχδοσιν AirHroVc βιΟΛιοβήχηςτης ατραζιωτιχνς ιστο
ρίας illibliotheque intornnlionale d’ histoire uiilitnirc) 
ήτις έν τόμοις 25 δα περιλαμβάνη τήν ιστορίαν τών πολέ
μων τοΰ 1Ζ’ καί τοΰ ΙΗ αίώνος, τών επί τής πρώτης γαλ
λικής δημοκρατίας χα: τοΰ Ν ιπολέοντος, χα: τών χατά τούς 
νεωτέρου; χοάνου;

— "Ο μελοποιός τής ΙΙασιΑίσσης του Σαβϊ Κάρολος 
Γόλδμαρχ έποίησε νέον μελόδραμα, τόν ΜερλΓνον, όπερ πα- 
ρασταβήσετα: τό πρώτον τόν προσεχή ’Οκτώβριον έν ΙΙιέν-
νν). Βιβλιοπώλη; τις ηγόρκεεν αν τ': 15000 φιορινίων τό 
δικαίωμα τής έκτυπώαεως αύιον. πολλά δέ γερμανικά θέα
τρα εζήτησαν μέχρι τοΰδε να δσθή αυτοίς τό διχα;ωμα τής 
παραστάσεως.

—  Ή  εταιρία τών Ίτκλώ » δραματικών συγγραφέων ά- | 
πεφάσισε νά συσιτση ίδιαν έφημερίδα πρός ΰποστήριξιν τών 
δικαιωμάτων τών συγγραφέων έν πάσαις ταΓς χώραις, όπου 
ύπάρχουσ. νόμοι προσεατεύοντες τήν διανοητικήν ιδιοκτη
σίαν από τών άνα-υπώσεων, και μεταφράσεων και λογο- > 
χλοπιών. ΟΙ ίέοχώτατοι τών Ιταλών συγγραφέων χατέβαλ- 
λον συνδρομάς πρός έχδοσιν τής ίφημερίδος ταύτης.

— Ό  Βέλγος μηχανικός vail Rysselberghe έπενόησεν 
ηλεκτρικήν συσκευήν, βΓ ής καθίσταται δυνατή ή τηλεφω
νική συγκοινωνία εις άπόστασιν 1600 χιλιομέτρων. Μέχρι 
τοΰδε ή άπόστασις δύο τηλεφωνικών σταθμών ήτο 500 χι
λιομέτρων, διότι τοσοΰτον άπέχουσιν άλλήλων οί πόλεις 
Βουένος Άϋρες και Σάντα Φέ, αί συνδιδεμέναι διά τηλε
φώνου. Νυν δε δια τής συσκευής αυτοΰ εδυνήθη ό van 
Rysselbcrghe νά σύνδεση τηλεφωνικό»; τήν ι\έαν Ύόρκην 
μετα τοΰ Σικάγο».

— Άρτίως έπανχχάμψα; ες επιστημονικής περιηγήαεω; 
εί; τά ένδότερα τ·,ς Ά σ ία ; και εις Θ.βέτ, ό στρατηγός ΙΙερ 
σχεβάλσκη εξέθηκεν εν Μόσχα τα πορίσματα τών ερευνών 
αύτεΰ. Κατά ταΰτα τό κλίμα ίν τώ βορείω τμήματι τοΰ 
Θιβέτ «ιναι δύσκρατον, ένεκα τής αποτόμου μεταβολής τής 
ατμόσφαιρας, άπό τοΰ άφορήτου καυσωνος κατά τήν ήμέραν 
εί; άφόρητον ψΰχο; κατά τήν νύκτα- έν τώ νοτίω τμή- 
ματι ό μεν καυσων κατα το θέρο; εεναι ολιγωτερος, μετριώ- 
τερος δέ ό χειμόιν, άλλ’  ένεκα τής δυσκρασίας 2έν εύδοκι- 
μοΰσι κα* εν αυτώ τα φυτ», ουδε ύπάρχουσι βοσκα'ι τών 
ζώων μό-ον έν τώ δυτικό» τμήματι εύρίσκοντα: μέρη έχοντα 
ολίγον χόστον δένδρα όμως η θάιενοι παντελώς έλ- 
λείπουσιν. Άλλα και οϋτω ζώσ.ν έν Θιβέτ πολλά ε”δη ζώων, 
περιέγραψε οϊ ο ρώσος περιηγητής 15 είδη θηλαστικών 
και 35 εΓδη πτηνών Τό άξιολογώτατον είδος τών θηλαστι- 
κών είναι ό Για*, όμοιάζο* άγρίω ταύρο» κα'ι βιοΰν κατ’ 
άγέλας. Εύρέθησαν και άντικόπαι και πρόβατα χαί όναγροι, 
καί μακράθεν παρετηρήδησαν πολυπληδεΓς άρκτοι, λύκοι 
καί άλώπεκες. Έ ν τώ  άνατολ.ικω τμήματι τοΰ Θιβέτ ύπάρ- 
χουσι δυο ποταμοί καί πολλαί λίμναι, τρέφουσαι άφδόνου; 
ιχδυς. Οϊ ιθαγενείς ά-ηκουσ-.ν εις την μογγολικήν φυλήν, 
ό δέ βίος καί τά ήδη αυτών είσ'.ν άγρια. Ή  όμορο; τή Σι
νική χώρα Καλιφου είναι παντελώς διάφορος τήν φϋσιν δι
ότι καί ΰδατα έχει άφθονα και βλάστησιν ένεκα τούτου δα- | 
ψιλή. Οϊ κάτοικοι είναι Τουγκοΰτοι, πρεσβευονιε; τήν βου- 
δικήν θρησκείαν καί έχουσι μεγίστην ομοιότητα μέ τού; 
Αθιγγάνους. ’Ενώ οί Θιβίτιοι βιοΰσιν εν σκηναΓς πιλωταΓς. 
οί Τουγκοΰτοι βιοΰσιν έν καλύδαις. “Άλλο γένος ευρεν ό

Περσχεβάλσχη τούς Λάλδυ, οέτινες έν πολλοΓς διαφέρουσι 
τών Σινών καί άσχοόσιν έμπόριον. Καθ’ όλον τό Θιβέτ βέν 
είναι γνωστή άλλη θρησκεία πλήν τοΰ βουδισμού καί τοΰ 
ισλαμισμού.

Ν Ε Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ

C n tlie i- In e  ιΐο  Η|ι·ηιιο. Sa vie et son rôle dans 
I’ Italie du quatorzième siècle par Marguerite—Albana 
Alignât y. Paris (Fiscbbacher) 1886. 8o ».

Ή  Αίκατερίνα τής Σιέννης δέν είναι μέν πολυ παρ’  ήμΓν 
γνωστή, άλλ’  όμως ύπήρξεν έξοχος αληθώς καί ϋ.τέροχος καθ' 
ους έζησε χρόνου; γυνή. Έγεννήδη έν Σιέννη τής “Ιταλίας 
τφ 1347 καί ήτο Ουγάτηρ βαφέως. ΆφοσιωδεΓσα σχεδόν 
έκ παίδων εις τά τής θρησκεία; καί πολλά θρησκευτικά βι
βλία πλήρη μυστικισμού συγγράψασα, έλαβεν ενεργόν μέρος 
εί; τά τοΰ σχίσματος τής καθολικής εκκλησίας τώ 1378, ότε 
τήν ά-ωτάτην άρχήν άντεποιοΰντο δύο έν τώ  αύτώ χρόνω 
πονιίφηκες, ό Ούρβανός ό έκτος χαί ό Κλήμης ό έβδομος. 
Ή  Αίκατερίνα συνετάχδη πρός τόν Ούρβκνόν. “Έζησε βϊον 
ασκητικό* καί άπέθανεν οίονεί ύπό τοΰ βίου εκείνου έξα*· 
τληδιΓσα τώ 13S0 έν ηλικία τριάκοντα καί τριών έτών. “11 
κατά τήν Δύσιν εκκλησία κατέταξεν αύτήν έν τοίς άγίοις 
καί τήν μνήμην αύτής έπιτελεΓ τή 30 άπριλίου κατά τό 
νέον ήμερολόγιον. Ά  ,ιόλ-.γο; δέ χαί λαμπρό»; γεγραμμένη 
είναι ή περί αύτής ενταύθα άγγελλομένη πραγματεία τής 
γνωστή; λογίας κυρίας Μηνιάτη. Οί τυχόν καί παρ’ ήμΓν 
άρεσκόμενοι εις τήν μελέτην τή; μέσης καί τής νεωτέρας 
ιστορίας καί μάλιστα τής ιταλικής, ήτις είναι τόσο* πλού
σια καί τόσον περίεργος, τόσο* δραματική και τόσον ποικί
λη, πυλλήν θά πορισθώσι τέρψιν άμα καί διδασκαλίαν εκ 
τών ωραίων σελίδων τή ; Ινδιαφιρούσης ταύτης πραγμα
τείας

V,.
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Πκρκννίνη, 2* Φΐ*?οναμο».

Λιωρΐσθη γενικός επιθεωρητής τοΰ έν Θεσσαλία στρατού ό 
αντιστράτηγο; κ. Β. Σαπουντζάκης, αρχηγός δέ τοΰ 1ου 
αρχηγείου ό συνταγματάρχης τών γενικών επιτελώ- κ.Ι. Ζυμ- 
βρακάκης, οέτινες μετά τίνος ήμερα; άνχχωροΰσιν άμφότεροι 
εις Θεσσαλίαν.

— Τό δημοτικόν συμβουλιον “Αθηναίων ένέχρινεν όπως ό 
δήμος συνομολογήση δάνειον 6,000.000 δραχ. «ίς χρυσόν επ'ι 
τόκω 5 τοΓς °/0, χρεωλυσίω 1 τοΓς '/ο **'* προμήθεια έφάπαί 
1 τοΓς */|, έπεφόρτισε δέ τόν δήμαρχον νά έκτελέση τήν άπό- 
φασ-.ν ταύτην. Τό δάνειον τούτο θέλει χρησιμεύσει ιαέρο; μέ* 
εις άπότισιν τών χρεών τοΰ δήμου πρός τε τήν Έθν. Τρά
πεζαν και ετέρους δικαιούχους, μέρος δέ εις κατασκευήν τοΰ

j θεάτρου καί διαφόρων άλλων δημοτικών έργων.
! —  Τό ολλανδικόν άτμόπλοιον ·Ζεύ;» αναμένεται εις Πει*
1 ραια κομίζον πυροβόλα Κρουπ διά τόν στρατόν, τήν προσε- 
; χή 8“ έβδομάδα έτερον ολλανδικόν ατμόπλοιο* θά κομίσν) εί; 

Πειραιά τό υπόλοιπον τών παραγγελιών, αί όποέαι έόόθη- 
σαν ύπό τής ήμετέρας χυόερ.ήσεως εις τό έργοοτάβιον 
Κροΰπ.

— ’Ωσαύτως αναμένονται τήν έβδομάδα ταύτη- έχ Τερ
γέστης 100 περίπου κιβώτια περιέχοντα όπλα Γρα.

— ίίερί τας αρχά; δέ τή; έπιούση; έβδομάδο; καταπλέει 
εις ΙΙειοαια, αναχώρησαν πρό τινων ήυερών έκ Γλασκώ- 
βης, καί τό έτερον αύτόθ: άγορασθέν άτμόπλοιον ύπό τή; 
Κυβερνήσεως, τό μετονομασβεν ·Σφαχτηρία·.

— Παρεδόθησαν ύπό τής διϊυβϋνσεως τοΰ'Ελληνικού πν- 
ρ-τιδο ιοιφΐου εις τήν αποθήκην τοΰ ύλικοΰ τοΰ πυροβολικού
1.500,000 φυσιγγίων Γκρα.

—  Έν τω διχαστιχώ χλάδω εγένοντο πολλοί προβιβασμοί, 
μεταθέσεις καί διορισμοί.

—  Δ 1»  Β· άιατάγματο; ένεκρίθη ή μεταξύ τής Κυβιρνή- 
σεως χα! τής Εθνικής Τριπέζη; σύμβασις, δΓ ής ή Έθ*ικη 
τράπεζτ χορηγεΓ εις τό όημόσιον δάνειον 10 έκατομμυρίων 
τραχμών εις τραπεζικά γραμμάτια.

— Εις τήν διεύθυνσιν τής κεντρικής έν ΙΙειραιεΓ άποθη- 
κης τοΰ ύλικοΰ τοΰ στρατού παρεδόθησαν τό παρελθόν σίβ-
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βατόν 35000 κλινοσκεπάσματα, 300 τεμάχια ερέας, 15000 
έτοιμα αμπέχονα καί δύο κιβώτια περιέχοντα διόπτρα; διά 
ιούς αξιωματικούς τοΰ στρατού.

—  Τό ΟπουργεΓον τών στρατιωτικών διέταξε*. Γνα οί χά- 
ριν υπηρεσίας τής δημοσίας ασφαλείας απεσπασμίν-Ί επα- 
νέλθωσ: τάχιστα εις τά τάγματα εί; ά ά-ήκουσιν, αντικα
θιστάμενοι ύπ' άνδρών λαμβσνομέ«ων έκ τών έμπέδων

Γ * “ ν· . . . .— Κατα τάς άρχάς Μαρτίου πρόκειται νά γείνν; ή πα- 
-άίσσις τοΰ άπό Καρδίτζη; μέχρι Πηνειού τμήματος τών 
σιδηροδρόμων Θεσσαλίας.

—  Τό διοικητικόν συμβούλιο* τοΰ ’ Ερυθρού Σταυρού 
-φάσισε νά ίδρύση έν Τρικάλοις νοσοχομεϊ»ν χαί νά άπο- 
είλν) αυτόθι τό ά-αγχαιαΰν υλικόν χαί φάρμαχκ, ένοιχια-
ένου χαί χαταλλήλου οικήματος.

BIR.VIOIIÜAEIOV ΤΗ Σ  “ Ε ΣΤ ΙΑ Σ ·
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ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΑΝ
άπό ίω ν  άρχαςοτά των χρόνων μέχρι τϊ)ς  βασιλείας

τοΰ  “'οΟισνος
ύπό ΣΙΙΤΡΙΛΩνΟΣ II. ΛΑΜΠΡΟΤ

Έξεδόθη τό όγδοον φυλλάδιον, περιέχον τάς έπομένας ει
κόνας έν τω κειμένω. Νόμισμα τής Μυτιλήνης. — Ή  Κρήτη 
άπό τής "Ιδη; βίεπομένη.— Νόμισμα τής Μιλήτου. — Ό  έν 
Έφέσω ναός τή; Άρτέμιδος. — θέα τοΰ Πανόρμου-— Ε ικό 
νες ολοσέλιδοι : Τό φρούριο* τή; Φυλής.— Ή  πεδιάς τή; 
’ Ολυμπίας.

"Εχαστον γν.Ι.Ιάδιητ τιμαται Οραχηης. Οί εγγρα- 
βόμενοι συνδρομηταί δέον νά προκαταβάλωσι τό άντίτιμον 
τών πρώτων όίχα φυλλαδίων, ήτοι δραχ. 10.

Οί έκ τών συνδρομητών προκαταβαλόντες τό άντίτιμον 
τών ήδη έκδοθέντων 5 φυλλαδίων, άτινα άπεσιάλησαν αύ- 
τοΓς, παρακαλοΰνται να αποστείλωσι νΰν πρό; τό βιβλιοπω- 

, λεΓον τής εΈστίας· τό αντίτιμο* τών έπομένων 5 φυλλα
δίων, φρ. 5, Γνα έςαχολουθήσο) εγκαίρως ή πρό; αυτου; 
αποστολή τών φυλλαδίων.

Ε Λ Λ Α Σ
χα τά  τό  γερμανιχόν του Ία χ ώ ΰ ου  Φάλχε 

γπο Ν. Γ. ΙΙοΛίτογ.
Έξεδόθη ήδη χαί τό 11 φυλλάδιο*, περιέχο* τάς έπομένας 

εικόνας; Ή  Κόρ-νθο; (’Ολοσέλιδος).— ’Ασπασία. — Άφροόί- 
τη.—Έρως τοΰ Πραςιτέλους. — Κκταχλείς. — Ιΐρόθυρον |λ- 
ληνιχή; οικίας.— 1 χεφχλαΓο*.

Τιμή έκαστου φυλλαδίου έν Άθήναις δρ. 1,50. Έ ν ταΓς 
έπαρχίαις καί τή αλλοδαπή δραχ. 1,75.

Οί έκ τών συνδρομητών προκαταβαλόντες τό άντίτιμον τών 
ήδη έκδοθέντων βυλλ.αδίων, άτινα άπεστάλησαν αύτοΤς, πα· 

ί ρακαλοΰνται νά άποστείλωσιν νυν πρός τό βιβλιοπωλεΓον τής 
1 “’Εστία;· τό άντίτιμον τών έποιαένων φυλλαδίων, φρ. 5 διά 

3 φυλλάδια, Γνα έςακολουθήση έγκαίρως ή πρό; χύτου; άπο- 
βτολή τώ- φυλλαδίων.

Ο! βουλόμενοι τών συνδρομητών δύνανται νά προκαταβά
λωσι τό άντίτιμον και όλοκλήρου τοΰ συγγράμματος, δρ. 32 
οί Ιν Άθήναις,δρ 35 ο! Ιν ταΓς έπαρχίαις χαί φρ.χρ.35 έν τή 
αλλοδαπή. Οί προκαταβαλόντες ήδη τό άντίτιμον φυλλαδίων 
τινώ* καί ·π.θυμοΰντε; νά έγγραφώσ: συνδρομηταί θέλουσι
πληρώση μόνον τό ύπόλοιπον πρό; συμπληρωσιν ολου του 
αντιτίμου τοΰ συγγράμματος.

ΑΘΗΝΑΙ. Μέγα φωτογραφικό- πανόραμα τής πόλεως τών 
Αθηνών καί τών πέριξ, μετά τής Άκροπόλεως, τοΰ Θησείου 
Χαί τοΰ λόφου τοΰ Φιλοπάππου, μήκους I μ. 20, πλάτους 
0,20, ΐπί χαρτονιού μετά ωραίου περιβλήματος. Δραχ. 15. 
Ταχυδρομ. άποσςελλόμενο* δρ. 16.

ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Λεύκωμα περιέχον άπο- 
ψι* τών Άθηνώ-, καί φωτογραφικά άπεικονίσματα τής Ά -  
χροπόλεως εις δύο διαφόρους άπόψεις, τοΰ ΙΙαρθ-νώνος, τοΰ

Έρε/θεΐου, τώ* Καρυατιδών, τοΰ Ναοΰ τή; Άπτέρου Νΐ* 
κης, τών θεάτρων τοΰ Διονύσου καί Ήρώδου τού Άττικοΰ, 
τών στύλων τοΰ Όλυμπιείου, τοΰ Θησείου καί τοΰ Ωρολο
γίου τοΰ Κήρρυστου, εν όλω 12 εικόνας, επιχο-λημξνας έπΐ 
χαρτονίου. Δεόεμένο- καλώς. Δραχ. 12. Μετά ταχυδρομ.
τελών δραχ. 12.50.

ΕΙκόνες ψ ω τογραφ ιχα ί μνημείων τής χρχχ ιότη - 
τος. μεγέθους 0,23><0.Ι5. Άκρόπολις, εις τέσσιραε δια
φόρου; απόψεις. — Ή  πόλις τών Αθηνών. — Παρθένων εις 
τρεΓς διαφόρου; άπόψεις. —  Προπύλαια. —  ΈρεχθεΓο*. —  
Ναό; Άπτέρου Νίκης. — Καρυάτιδες. —  Άρειος Πάγος.—  
’ Ανάγλυφα τοΰ θεάτρου τοΰ Διονύσου.— ΘησεΓον. — Στύ
λοι Όλυμπιείου. —Ωρολόγιο* Κυρρήστου.—Ναός Σουνιά- 
δο; Άθηνας. Έκάστη ει’χών χωριστά δρ. 1,50. “Δποσηέλ- 
λονεαι ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

Εικόνες φ ω τογραφ ιχα ΐ τοΰ  Πανεπςστιημίοτ» χχ ί 
τ ή ;  ’Ακαδημίας, μέγεθος 0.31 X  0.25. Έκάστη δραχ.
2,50. Άποατέλλονται Ιλεύθ. ταχυδρομ. τελώ*.
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κ. X . Π. Πάτρας. Ένεγράψαμεν καί τούς ετέρους δύο. 
πρό; οΰ; άπεστείλαμεν καί τά έπόμενα φύλλα. Τάς ευχαρι
στίας μας δια τήν φιλικήν ΰποστήριξιν. Άπαντώμεν καί ιδι
αιτέρως.— κ Α . Ν. Ρ. ΒερσλΓνον. Τά έλάβομεν καί σας εύ- 
χαριστοΰμεν. — κ. Α. X . Σύρον. Λί δωρεα’ι βιβλίων δημοσι
εύονται μόνον εν τώ Διλτίφ τής Εταιρίας.— Έ.τισΐ(άτ<ο, 
ΤρίπηΛΐτ, -V') ’Ά ν  μή άπατώμεθα, ό λόγος τούτου είναι ά
γνωστο; εις τή* επιστήμην, διότι ούδε’ι; ίσως μέχρι τοΰδε 
ήτχολήθη ειδικώς ιι’ς τήν μαιευτικήν τών όρνιθω*. Β') 18000 
εντός δύο μηνών. “Αλλά χαθδ επίστρατος δύνασθε δι’  ίδιων 
παρατηρήσεων νά έξελέγξητε α* ό αριθμό; ούτος. 8* άναγρά- 
φουσί τινες ζωολόγοι, είναι' άκριβής.— κ. Σ. Μ. Ιΐεσίναν. Έ - 
λήφθηααν, ένεγράφητε δέ ύμεΓς τε καί ό έν Ο^έιιΙΤ χ. I. Δ. 
Τό υπόλοιπον «κ φρ. 10 παρεδόθη τή Αιευθύνσει τής ·Έφημ. · 
— κ. Π. Ζ. Κέρκυραν. Ταχυδρομικώς απηντήσαμεν εις επι
στολήν σας.—κ. Σ. Π. Πάτρας Έλήφθη καί έδημοσιεύθη- 
Τήν άπόδειξιν καί τό περιέχον αυτή- φύλλον άπεστείλαμεν 
ήδη τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα. — κ. Δ. Γ. Βόνιτσαν. Έκ τών 
σταλέντων έπληρώθησαν δραχ. 1(1 τή ·Ν . Έφημ.·— ’ -Ισ.-τα- 
σία Τ. Ά φ ’ ού , κύριε Γ1. II., γράφοντες κατά τάς ήμέρα; 
τών Άπόκρεων, έκρίνατε εύλογον καί νά μεταμφιεσθήτε εις 
κυρία*, έπρεπε- επιμελέστερο·- νά κρύψητε τά χαρακτηριστ·. - 
κάσας... πρό πάντων τόν χαρακτήρα τής γραφής σας.— 
Τάς ζητουμένας πληροφορίας περί Ελλήνων συγγραφέων καί 
τών βοηθημάτων πρός μελέτην αυτών είμεθα βέβαιοι, ότι 
προθύμωςθα σας παράσχτ, ό ήμετερος συνεργάτης, δν καλώς 
γνωρίζετε.— Κυρίας Χ Ν .Ι Ι .  Πάτρας, Α.Σ Μυτιλήνην, Π. 
θ . Γ. Λευκάδα, χαί χ.κ. Π.Α.Α Λέίσκ. Δ.Ν  ,Π. Πόρον, Π. 
I ’. Π. Όδησό*. Π. Κ . X . Μάντσισιερ, Ν. Β., Γ. Κ . καί Ά -  
όελφ. Π. Κέρκυραν. Έλήφθηοαν.—  κ. Σ. Κ. Κκλάμα;. Ά 
πεστάλησαν πά*τχ τά έχδοθέντχ φυλλάδια τή; Έ,Ι.Ιαόης 
τώ  χ. Ν. Π., 8ν έ.εγράψαμεν συνδρομητήν.— Κ((Χνραίιο. 
Δέν μετεφράσθησκν ελληνιστί.— κ. Μ. Θ. Τ . Κεφαλληνίαν. 
Ώ ς  καί ιδιαιτέρως έπληροφορήσαμεν ύμας, έλήφθησαν όλαι 

, άσφαλώς, χαί ένηργήσαμεν σύμφωνα»; τή παραγγελία σας.— 
κ. Α. Δ. Τ . Άδρικνουχολιν. Παρεδόθησαν τά 6 φρ. τώ  κ. I.

I Π . —Κυρίους “Λβελφ. Σ . Τσετάτ». Έλήφθησαν, ταχυδρομι
κώς δ’ άπεστείλαμεν ύμΓν τάς αποδείξεις. Τάς ευχαριστία; 
ήμών διά τήν ευμενή φροντίδα — Κυρίαν II. Θ. Γ. Λευκάδα 
Έ κ  τών σταλέντων παρεδοθησα« φρ. 10 τή Διευθύνσει τή;
• Ά κ ρ .·, άπεστάλη δ’  ΰμϊν άντιτυπον ’Ημερολογίου. Εις τήν 

- διάθεσή υμών ^ηροΰμεν τό περίσσευμα δρχ. 1, 80.— κ. Π. Κ.
1 X. Μάντσεστερ. Τά ζητηθίντα φύλλα άπεστάλησαν. πλήν 

τοΰ εξωφύλλου, μή εύρεθέντσ; πρόχειρα»;. "Αν εύρεθή καί 
τοϋτο. θέλομεν σας τό άποστείλει.— κ. Η. ΓΙ. Η. Ταγανρό*. 
Ένεγράψαμεν άμφοτέρους, άπεστείλαμεν δ* αυτοΓς καί τα μέ
χρι τοΰδε έχδοθέντχ φυλλάδια.— χ. I. Ιί. Φιλιππούπολιν. Τό 
ζητηθέν φύλλον άπεστάλη. Οί χάρται καί εικόνες θελουσι π :- 
ριληφθή εις Ιν ιδιαίτερον τεύχος, όπερ βραδύτερο- θέλει α- 
ποσταλή τοΓς κκ. συνδρομητα'ς. — χ .Ν .Λ .Ό  Θεό; νά μέ φυ- 
λάττη άπό τού; φίλους μου χαί άπό τού; εχθρού; μου φυ- 
λάττόμαι μόνο; μου : Ένθυμούμεθα άκοντες τήν παροιμίαν 
ταύτην, όσάκι; λαμόάνομεν έπιστολ-άς ώς ίκείνην, δΓ ης
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μας βεβσιοΰτε ότι ·εζ άχρα; αγάπης προς τό άξιόλογον πε
ριοδικόν ημών παρωρμήβητε νά έργασβήτε το κατά βύναμιν 
ύπέρ αυτού, άποστέλ/οντες πρός δημοσιευσιν τό εσώκλειστον 
κλπ.* Θχυμαβία άληβώς έχδήλωσις άγάπης. ή άναγχάζουσα
ήμάς v i  σπαταλώμεν τον καιρόν μας εις άνάγνωσιν ανιαρών 
συνονθυλευμάτων !J-—<. Ν.Α.Οι. Κωνσταντινουπαλιν. Άπην-
τήσαμεν ιδιαιτέρως.— χ. Τ . 1'. Π. Κωνοταντινουπολιν. Με
τά τοΰ ταχτιχοΰ φαχέλλου τής ·Έ βτίας · άι-.εστάλη τό ζη- 
ττ,βέν. Λάβετε την χαλωσυνην νά το ζητήσητε παρά τοΰ χ. 
Ν. I. Π.— χ. Γ. Κ . Όόησαόν. Ή  επιταγή έλήφβη. Τα ζη- 
τηβέντα χχι άπάντηβίν μας έχετε ταχυδρομιχώς.— χ. Σ.Μπ. 
Λεόβαν. Παρεδόθη ασφαλώς. ΙΙρό πολλών ήδη ήμερων ά* 
πεστάλησαν ύμΓν τά ζητηβέντα βιβλία.— Κυοίαν Α. Σ. Μυ
τιλήνην. Έ χ  τώ» άποσταλέντων παρεδόίησαν τά άνήχοντα 
τώ  χ. Β.— χ. Ν. Δ. Μεσολόγγιον. ’ Ελήφθησαν. Ευχαριστού
με ν δ* ύμΓν διά την φιλιχήν φροντίδα. Τώ χ. Κ. Α. Σ. ά- 
πεστάλησαν τά ζητηβέντα φύλλα — χχ. Γ1. Φ. Σαράντα Έχ- 
χληαιαΤς, Σ. Σ. Κ Αίτωλιχόν χα'ι Α. Γ. Ν . Βώλον. Τά 
ζητηβέντα απεστάλησαν.— χ. Ν. Σ. Α. Σμύρνην. 'II χρονο
λογία κατ’  Ίνδιχτιώνας εισήχβη χατά τόν Δ ' αιώνα μ. X. 
Έ ν  δέ τή άπό χτίσεως χδσμου χρονολογία δέον να διαχρί- 
νετε τήν .χατά τους 'ΛλεξανδρεΓς,·άρχομένην τή 1 Σεπτεμ
βρίου 5-193 π. χ. άπό τής «χατά 'Ρωμαίους· ήτοι τής Βυ· 
ζαντιαχής, άρχομένης τή 1 Σεπτεμβρίου 5509, χαΐ άπό τή; 
χατά Ιουδαίους, άρχομένης τώ 3761 π.χ.

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

Τ όμ ο ; Α '·—Λνριχή ποίησιί- — "Υμνοι χαι ’Ωδαί.—  
Πατριωτικά. —  Μΰβοι. —  Βουχολιχά. —  Επιγράμματα.— 
’Επιτάφια χτλ.

Τ ό μ ο ; Β’. Διηγηματιχη χηίησιθ ·— "Ο Λαοπλάνος.—
Ή  τάξειδεύτρια.— Δήμο; χαι "Ελένη.— Διονύσου πλους.—
Ό  γοργός Ιέραζ.— Όδυσσείας Α. Δραματιχή ~οίησΐ( . — 
ΕυγΙΠΙΔΟΪ, Φοινισσών μέρος Α '.— ΟΙ τριάχοντα.

Τόμος Γ'.—Δραματική -τοιησιτ.— Δούχας.— Φροσύνη.
—Ό  μνηστήρ τής Άρχοντουλας.

Τ ό μ ο ; Λ' —  Δραμαιιχή ποιησι( ·— Ή  παραμονή.—  
Τοΰ Κουτρούλη δ γάμος.—Διός έπίσκεψις.

Γόμος Ε '-—“Εμμετρος μττάφρασιτ άρχαίωτ δρα
μάτων ΣοΦΟΚΛΕΟΥΣ. Αντιγόνη ΑρϊΕΤΟΦΛΝΟΥΣ Νεφέ- 
λαι. Ειρήνη. Τά ίρνεα.

Τόμος £Τ’— “Εμμιτροα μττάφρασις.— ΤαχΣ-ΟΥ, Ή  | 
έλευβέρωσις τής ’ Ιερουσαλήμ. Μέρος Α '.

Τόμος ¡β'.— ”Εμμετροι: μττάψρααΐζ.— ΤαΕΣΟΪι "Η 
έλευβέρωσις τής 'Ιερουσαλήμ. Μέρος Β'.

Τ όμ ο ; II'·— Διηγήματα, Μέρος Α '.— Ό  αύβέντη; τοΰ 
Μωρέως. Λέιλα.— Έχδρομή εις Πόρον.

Τ όμ ο ; ♦*'.— ' Εμμττροι; μττάφρασκ; ηωτάρωτ άρα- 
μάτωτ.—ΛεΣΕΙΓΚ. Νάβαν ό σοφός.— ΣχίΛΛΕΡ Γουλιέλμος 
Τέλλος.

Τ όμ ο ; Γ .— Διηγήματα, Μέρος Β’.— Ό  Συμβολαιογρά
φος.— 01 ΰφανταί τής Άνσης.— Αί φυλαχαί ή ή χεφαλιχή 
ποινή.— Τό χρυσοϋν μαστίγιον.— Γλουμομαούβ.— Εις τάς χο- 
ρυφάς.— Ή  Ναΐάς.— Ή  ’ Αμαξών— Έμάη.

Τ ό μ ο ; ΙΑ ’ .— Διηγήματα, Μέρος Γ".— Τό χαχουργιοδι- | 
χεΓον τής Έλ.ισαβετώνος.—Ό  χαμενάπτης.— Καλμίνα.— Αί
δύω άδελφαί.·—Βρούτος Κουρτέρρος — ΟΙ δύω υίοί *0 άδά-
μας.— Ή  ευδαίμων οικογένεια.— Όβοιποριχαι άναμνήσεις.— 
Βιογραφία τοΰ Έρεχβείου— Ή  συνέντευξις τής Δρέσδης.— 
Έπιστολαι έχ Βερολίνου.

Πωλοϋνται χωριστά χατά τόμον.
Έκαστος τόμος τιμαται ίρ. 6. Μετά ταχυδρ. τελών δρ. 6.80

’Εντός τοΰ προσεχοΰς μηνός δημοσιευθήσονται:
Τόμος ΙΒ '.—“Εμμαροτ μ τ τάφρα σις.— ΔΑΝΤΟΥι Κό- 

λασις— ΑΙΣΧΥΛΟΥ. Πέρσαι.— ΓΑΙΤΟΥ. ’ Ιφιγένεια.— ΣΛΓ 
ΚΕΣΠΒΙΡΟν. ’ Ιούλιος ΚαΓσαρ.

Τ όμ ο ; ΙΓ '.— ΆρναιοΛογία.— Ιστορία τής ’Αρχαίας 
Καλλιτεχνίας. Τόμος Α ’ · μετά ίχνογραφιχών πινάκων.

Τόμος Ι α*.— ’νΐρ^-αεο^ογια— Ιστορία τής ’Αρχαίας 
Καλλιτεχνίας. Τόμο; Β'. μετά προαβτ,χών χχί ίχνογραφιχών

Χ Ρ Η Μ  A T I S T H P I O  ΚΓ

28 Φεβρουάριου 1886

Δάνεια  τή ς  Κυβερνήσει*»; Τράχκνσα Τι,

Τών 170,000,000 τών 5 %  Φρ. χρ. 340—
• 120,000.000 τών 5 · ·  · 346—
.  60,000,000 Τών 6 . * . 429—
. 26,000,000 τών 6 · * . 
• 25,000,000 τών 9 * · ·

375—
27.3—

■ 25 000,000 τών 8’ « * ■ 265—
• 10,000,000 τών 6 ·  »  * 185.
• 4,000,000 τών 8 * ·  · 240—
■ 6,000,000 τών 6 * Δρ. παλ.
Κτηματιχαί Όμολ. Έβν. Τραπέζης

88—

1 60 ,000,000 μετά Λαχείου φρ. 426—
Π ισ τα τιχ α  Κ α ταστή μ α τα

ΕΤΑΙΡ ΙΑ Ι

Έβνιχή Τράπεζα τής 'Ελλάδος Δρ. ν. 3810—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 64.—
Τράπεζα Βιομηχανικής ΓΙίστεως » 57.—
'Εταιρία Μεταλλονργ. Λαυρίου . . ·  69.'/,
Σιβηρόδρ. Άβηνών και Πειραιώς. . ■ 248. —
'Εταιρία Φωταερίου   Δρ.

Ζ ν τ α Λ Λ ά γ μ α τ α

ΛΟΝΔΙΝΟΥ— Τραπεζικόν Όψεως  31.%
* 3μην  31.10

ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  —  ΈβνιχήςΤραπέζης Οψεως. 124.—
• Τραπεζικόν 3μην 122.%

Ν ό μ ι σ μ α  τα
Εϊχοαάφρκγχον  .............. .. 24.60
Λίρα όβωμανιχή................................  28.10

ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ 
Ή  ΖΩΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΟΣ ΠΕΡΙ Μ ΑΓΕΙΑΣ 

ΚΑ Ι ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

[περί γοήτων, μάντεων, δαιμονολήπτων, περιστρεφομένων 
τραπεζών, μυστηριωδών πνευμάτων, μεσαζόντων βαυματο- 
ποιών χτλ.]

ύπό ΙΠ. Φ Ο ΥΣΤΑΝΟ Υ, ι'ατροΰ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άντι δραχμών δύο έν τώ βιβλιοπωλείο) τή; 
«'Εστίας·.Ταχυδρομ. άποστελλόμενον δραχ. 2.30.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΩΝ ΚΑθ’  ΑΠΑΣΑΣ ΤΛΕ ΚΥΡΙΑΚΑΣ ΛΝΛΓΙΝΩΕΚΟΜΕΝΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

ΥΠΟ Μ  Η.4 λ  Ά.  Χ λ μ ο υ δ ο ι ιο υ α ο υ

ΙΙΓΙΙ0Ι m w  ΤΙΣ 111ΊΗΧ ΤΟΤ ΧΗΙΤβΤ m iiiu i

Συσττ,βέν ύπό τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας διά τήν εν 
τοΓς Γυμνασίοις διδασκαλίαν.— Εύρίσχεται έν τώ βιβλιοχω - 
λείιρ τής .'Εστίας* καί τιμαται δραχ. 3. Ταχυδρομ. άπο
στελλόμενον δραχ. 3.40.

ΓΕΩΡΓΙΟ Υ ΣΟΥΡΗ

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
Ε ΙΣ 2  Τ Ο Μ Ο Ύ Έ  2 .

δραχ. 5. — Ταχυδρομ. άποατελλόμεναΤ ιμ ώ ντας
ιναχων. I δραχ. 5,50.

’ £ /  Ά δή να ις , έχ τοΰ  τυπογραφείου τών Κ αταστημάτων ANEST11 ΚΩ.V i  ΓΑ S T I Ν ΙΑ ΊΤ


