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Άνασκαπτομένων των θεμελίων οικίας τινός έν Έρμου- 
κόλει, Β. Δ. τής πλατείας ΜωραΙτίνη, εύρέθη τάφος αρχαίος, 

έχων κτερίσματα τέσσαρα ύάλινα άγγεΓα σώα και πολλά 
υσματα τοιουτων, πρός δέ χαλκήν κάλπιδα τεθραυσμένην, 
η ή τέφρα κεκαυμένου νεκρού* ταύτης έσώθησαν άμφό- 

ήρα τα ωτα, τό κλεϊθρον καί πολλά τεμάχια, κατατεθέντα 
πάντα έν τώ  Μουσείω των αρχαιοτήτων του έν Έρμουπόλει 
γυμνασίου. Κατα την δμολογίαν των κατοικουντων παρά την 
δεσιν εκείνην, αϊ πλεΓσται των οικιών έκτίσθησαν έπί αρ
χαίων τάφων, όθεν δέν είναι απίθανος ή εικασία, δτι έκεΓ 
που πλησίον εκειτο τό νεκροταφεΓον τής Σύρου.

Κατά νεωτέραν έξ Έρμουπόλεω; αγγελίαν άνεκαλύφθη 
παρα τήν αυτήν πλατεΓαν καί άλλος τάφος παραλλήλω; τού 
-.,ωτου. Ό  έφορος των άρχαιοτήτων, ώς γράφει ή //arpíc 
τής Συρου, «υνέλεξε τά έν αύτώ κτερίσματα συνιστάμενα εις 
8 ύάλινα αγγεία σώα ίιαφόρου μεγέθους και σχήματος, Λ 

ι*α, δυο στλεγγίδας, ων ή μία ακέραια, καί σειρήτιον εξ 
σματος κυανού χρώματος αυλακωτόν (;), διήκον καθ’ ό- 

λην τήν δεξιάν πλευράν τού τάφου. Ό  τάφος ην λιθόκτιστος, 
στεγανώς κεχλεισμένος- χάριν δε των φιλαρχαίων προστίθη- 
οιν ή αυτή έφημερίς, σημειούμεν δτι ο! μέχρι τοΰδε άνακα- 
λυφθέντες τρεΓς τάφοι έν Σύρω παριστώσιν 7διόν τι, δπερ δέν 
ανευρίσκεται έν τοΓς των άλλων νήσων, Ό  τάφο; δηλαδή, δε* 
8ν προωρίσθη ό νεκρός, εμπεριέχει ένα νεκρόν, τού οποίου τό 
σώμα λελυμένον κατέχει δλον τόν πυθμένα τού τάφου, εύδιά· 
αριτον, τά βέ κτερίσματα εύρίακονιαι κείμενα παρά τήν κε
φαλήν καί τούς πόδχς, κκί τινα, τά πολυτιμότατα, πλησίον 
ίων χβιρών. Άλλ* άνωθεν τού λειψάνου του πρώτου νεκρού 

ρίσκονται πλιΓστα άνβρίόπι^α όστα, άνήχοντα πολλάχ:ς *:ς 
τΡ*ΐζ η χέσσαρα; νεκρούς. Ουτω; ανευρομεν ε?ς τόν μεν δυο 

και ολοκλήρους σκελετούς, εις δέ τό- τελευταίου α- 
**ιρα οστ5 έν τάξει τεΟιιμένα καθ’ δλην τήν εκτασιν τού τά- 
9ου πολλω άνωτέραν των δυο μέτρων.

*— Είναι γνωστός ό πόλεμος, fiv πολλοί έπ* εσχάτων μά
λιστα ήγειραν κατά τής διδασκαλίας τών κλασσικών γλωσ- 
π»ν καί ι’δίως τής ελληνικής, έν τοΓ; Γυμνασίοις, άσκοπον 
πα: ακαρπον θεωρούντες ταύτην. Τά έπιχε· ρήματα τούτων α- 
^  ιυάζει εύγλώττως ό Γερμανός καθηγητή; x.Schwukert 
, βραχεία πραγματεία “Περί τού σκοπού καί τής απουδαι- 
?'δτος τής διδασκαλίας τής έλληνικής ποός τήν φιλολογικήν, 
•πιστημονικήν καί ήθιχήν αγωγήν,» άρτίως έχδοθείστ, έν Τρι- 
«ερ,δι (Trier). Κατά τόν κ. Sctawickert, οϋ μόνον ή έλλη.

γραμματολογία είναι τό πρότυπον τής λατινική; άμέ- 
έΌς,κα'ι εμμέσως τής τών νεωτέρων Εύρωπαΐχών έθνών, άλλά 

υπερέχει πασών ύπό τήν ϊποψιν τής μορφώσεως τού νου 
Ρ,πής παλλαισθησίας. Ουδέποτε καί οΰδαμού άλλοθι έξε- 

- “’8η ή έννοια τού καλού σαφέστερον και λαμπρά ιερόν η 
*’ «Γ ;  έλληνικοΓς έργοις. Έκούσαι άέκουσαι αί γραμματο-

λογίαι τών νεωτέρων έθνών φέρουσιν ημάς έν μέσω ¿Θ-ιχών 
αντιζηλιών, θρησκευτικών ερίδων η φατριαστικών παθών* εΥ 
ω τουναντίον, ενώπιον τού Αίσχυλείου IIρομηΰιως η τού 
ήοωίσμού τού Λεωνίδου, και οί μάλιστα αντίθετοι τό φρό- 
νημα καί τάς γνώμας άδελφούνται, κοινόν αισθανόμενοι τό 
αίσθημα τού θαυμασμού. Πλήν σπανίων εξαιρέσεων ο! "Ελ
ληνες ποιητα: γεραίρουσι τήν αρετήν, οί δέ ρήτορες έμπνέου- 
σιν ευγενή καί άδολον πρός τήν πατρίδα αγάπην* έν δέ τή 
φιλοσοφία πόσοι τών νεωτέρων είσίν εφάμιλλοι τώ Ιΐλάτωνι 
καί τώ Άριστοτέλει; Τέλος οί καταπολεμούντες τήν διδασκα
λίαν τής έλληνικής δέον νά άναλ.γισθώσιν, δτι άνευ ταύτης 
είναι αδύνατος ή λελογισμένη γνώσις δλης σχεδόν τής επι
στημονικής ονοματολογίας.

—  Έδωρήσαντο εις τό ΜουσεΓον τής ’ Ιστορικής καί 
εθνολογικής έταιρίας ό έν Σύρω κ. Α. Κ. Χουμης αιχμη
ρόν δπλον έκ μελανός σίληκος τής λίθινης εποχής, έκ τών 
καλουμένων ύπό τού λαού άοτροπε-έ'Χίων, εύρεθέν έν Ά -  
μοργώ καί νομισματικόν σύμβολον τής έταιρίας τών Παρίων 
μαρμάρων· ό καθηγητής κ. Α. Άναγνωστάκης 17 μεγάλα 
όρειχάλκινα Χομίία καί δύο μικρά τή; στολής τού ταχτικού 
στρατού έπί Καποδιστρίου* έι έξ Άλωνισταίνης τής Αρκα
δίας κ. Παρασκευας Αυγερινός εν καρυοφύλλι τού παρελθάν- 
το; αίώνος καί Sv ξυλινον κανάτιον χωρικών.

—  Κατά τήν εις τό δημοτικόν συμβούλιον τού δήμου’ Αθη
ναίων ύποβληθεΓσαν ϊκθεσιν τής εκπαιδευτικής επιτροπής, εις 
τα ενταύθα δημοτικά σχολεία φοιτώσιν ενσυνόλω 2595 μαθη- 
ταί,ών 1478 Θήλεις καί 1117 άρρενες.Είς τόν αριθμόν τούτον 
δεν περιλαμβάνονται, ώ; εικός, οί φοιτώντες εις τό προοηρ- 
τημένον τώ διδασκαλείω Αθηνών πρότυπον καί εί; τά ιδιω
τικά σχολεία τής κατωτάτης έκπαιδεύθεως.

—  Έ ν τώ Wochenschrift für Klas. Philologie,έγκρι
τοι φιλολογικοί περιοδικώ τού Βερολίνου, έδημοσίευσεν ό δό
κιμος άρχαιολόγο; Kübler μακράν βιβλιοκρισίαν περί τών 
Φιλολογικών ’Τποτυπώσεων τού ήμετέρου Δ. Θερειανοϋ. Έ - 
παινών ιδίως την περί Ελληνισμού πραγματείαν εύχεται 
Γνα ΰποτυπωθώσι κατά τόν αυτόν τρόπον δσα δπρα- 
ξεν ό Ελληνισμός άπό τού |Ε' μέχρι τού καθ’ ήμάς αίώνος. 
■ Τό δοκίμιον τού κ. Θερειανού είναι (λέγει) μεστόν περιέργων 
καί διαφερουσών επόψεων· δ συγγραφεύς άφ* ένός μεν είναι 
άλω; άπηλλαγμένος atüCinirtixüir προκαιαλήψεων, άφ’  I- 
τέρου δέ διατρανοΓ μεγάλην πολυμάθειαν. ην δμως ουδέποτε 
καταχράται πρός κορεσμόν ματαιόφρονος επιδείξεως. ■ Ό  Γερ
μανός καθηγητής θαυμάζει ουδέν ήττον τήν κριτικήν δεινό
τητα τού Οϊκονομίδου, περί ου λέγει, ότι αν δεν διήγε μο
νήρη βίον, καί αν δέν ητο άποκεκλεισμένος ¿η'ο πάσης επι
στημονικής επικοινωνίας,θά άπέκτα ευκλεές άνομα εν τώ φι
λολογικοί κόσμοι. Ό  κ. Kübler μετά πολλών έγκωμίων μνη
μονεύει τάς εις διαφόρους ποιητάς καί πεζογράφους διορθώ
σεις τού Οϊκονομίδου, παρατηρεί" δε ότι μόνη ή ερμηνεία τής 
μέχρι τοϋδε άνερμηνεύτου γλώσση; τού "Ησυχίου “άβαρι- 
στάν» σρκεΓ νά καταδείξτ, τήν άςίαν τού σοφού διδασκάλου. 
“Τό πόνημα τού κ. Θερειανού (λέγει έν ϊπιλόγω ό Γερμανός 
επικριτή;) είναι προϊόν έμπρεπούς ευσεβείας, ισχυρού ενδια
φέροντος λπέρ τής φιλολογική; επιστήμης, έπί πάσι δ’  ιιναι 
τεκμήριον θερμής φιλοπατρίας. ΤΙολλαχοϋ τής βίβλου απο
τείνει ό συγγραφεύς πρός τούς όλιγωρούντας τών ιδίων καθη
κόντων συμπατριώτας του παραινετικούς λόγους. Μετα συγκι- 
ντσεω; διεξήλθομεν τάς τελευταίας σελίδας τών φιλολογικών 
ύποτυπώσειον— Ή  Ελλάς δέν άνταπεκρίθη πάντοτε καθ' ολα 
πρός τάς προσδοκίας τών φίλων αυττς* ενίους των περί του- 
του λ.όγων δύναταί τις να εύρη εν τώ βιβλίω του κ. Θερει- 
ανου. Είθε δέ οί λόγοι αυτού νά τύχωσιν άκροάσεως παρά 
τοΓς Έλλησι.·

—  Έδημοσιεύθη έν Έδιμβούργω ύπό Pbil. Schaff νεα 
ξκδοσις τής ΔιδαχΓκ τώ ν  ά.τοστο'.ίωι* μετά μεταφράβεω; 
αγγλικής καί κριτικών σημειώσεων. Εί; τήν εκδοσιν ταυτην 
προσήρτηται καί βιογραφία τού πρώτου έκδοτου, του μη
τροπολίτου Νικομήδειας κ. Φιλοθέου Βρυεννίου, μετ’ εικό- 
νο; αυτου.
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— Άπεβίωσεν εν τή έδρα τής έπαρχίας αύτοΰ δ Μητρο
πολίτης Πισιδίας χ. Παρθένιο;. Ό  μακαρίτη; ιεράρχη; κα- 
τήγετο έκ Καισαρείας· εξεπαιδεύθη δέ έν τή θεολογιχή σχο
λή τής Χάλκη:, ειτα διέτριψεν ίκανά έτη ώς ίεροκήρυξ εν 
Σμύρνη ένθα έξέδωχε το γνωστόν λεξικόν της εγκυκλοπαί
δειας.’Ακολούθως προήχθη εις επίσκοπον Ααοδικείας, εντεύ
θεν δέ προεβιβάσθη εις μητροπολίτην Πισιδίας.

—Τό ιταλικόν ύπουργεΓον της δημοσίας εκπαιδεύσει»; ήρ- 
χισεν έν παραρτήματι τής’£ .-ιαημον ¿φημερίδοε ζηε Κυ- 
βερνήσεως την έχδοσιν καταλόγων των φιλολ.ογιχών, επιστη
μονικών καί καλλιτεχνικών συλλογών της ’ Ιταλίας. Μέχρι 
τοϋδε έξεδόθησαν τοϊΓς τόμοι, ών ό εις περιλαμβάνει κατά
λογον τών έν τη βιβλιοθήκη τής Φλ.ωρεντίας χειρογράφων 
του 'Ελληνος τό γένος ποιητοϋ Οΰγου Φοσκόλου.

—  Ό  έν ’Αγγλία καθηγητής Μαχάφφυ άνεχώρησε διά 
την Αίγυπτον, όπως μελετήση τα λείψανα τών ΓΙτολεμαϊκών 
χρόνων εν σχεσει πρός μιγάλην συγγραφήν περί του Μακεδο- 
νικοΰ έλληνισμοΰ έν Αιγύπτιο, ην παρασκευάζει.

—  Έοημοαιευθη καί ό δεύτερος τόμος τής δημοσία δα
πάνη έν Βερολίνω εχδιδομενης περιγραφής τών αρχαιοτή
των τής Περγάμου. Συγγραφείς ύπό του άρχιτέκτονος 'Ρ ι
χάρδου Βών, πραγματεύεται περί τοϋ ίεροϋ τής Άθηνάς 
Πολιάδος Νικηφόρου. Τιμαται δέ δραχμών 223.

— Έν Λονδίνφ συνήλθεν επιτροπή σκοπόν έχουσα τήν 
κατάλληλον τέλεσιν τής έκατονταετηρίδος τοϋ Βύρωνος εν 
έ'τει 1888. ’Επίτιμος γραμματεύ; τής επιτροπής ταύτης I- 
σται δ κύριος 'Ριχάρδος Edgciinibe.

—  Ύπό τήν επιγραφήν «Έ π ι τα ίχνη τοϋ Όδυσαέως· 
εδημοσιευθη εν τώ φυλλάδιο) τού 'Απριλίου τοϋ Γερμανικοϋ 
περιοδικού συγγράματος Vorn Fels zum Meer γραφικωτά- 
τη περιγραφή τής Έπτανήσου ύπό Georg voll Seyfrill με
τά χαλλίστων πρωτοτύπων εικόνων.

—  Ό  βασιλεύς τής Σευηδίας χαί Νορβηγίας ώρισε γέρα; 
1737 δραχμών μετά χρυσού μεταλλίου άξίας 1000 κορωνών 
Γητοι 1390 δραχμών, et'; τόν συγγραφέα τής άρίστης πρα
γματείας περι τών έπομένων δύο δεμάτων, ά) περ’ι τής ιστο
ρίας τών σημιτικών γλωσσών. 6’ ) Περ'ι τού πολιτισμού τών 
’Αράβων πρό τοϋ ισλαμισμού. Είσί δεκτά! εις τόν αγώνα 
πραγματεία: γεγραμμένμ: εις γλώσσαν λατινικήν, γερμανι
κήν, γαλλικήν, αγγλικήν, ιταλικήν ή αραβικήν.

—  Ό  υπουργός τών εξωτερικών τής Γαλλίας άνήγγειλεν 
εις τους εν τή αλλοδαπή αντιπροσώπους, δτι ή Γαλλική κυ- 
βέρνησις «ύπείχουσα εις τήν πίεσιν τής δημοσίας γνώ
μης· άπεφάσισε να οργάνωση έν έτει 1889 διεθνή έκδεσιν 
εν Παρ-.σίοις. Πνρηγγειλε δ* αυτο'ς να καταστήσωσι τούτο 
γνωστόν εί; τάς κυβερνήσεις τών κρατών, περ! οίς είναι δια- 
πεπιστευμένοι, και να παρακαλέσωσιν αύτάς όπως μετά- 
σχωσι τή; έκθέσεως.

— ’Ετοιμάζεται άπό τοϋδε ένΊαπωνία μεγάλη ΙκΟεσις ασια
τικών προΓόντων και έργων τής τέχνης καί τής βιομηχα
νίας, γενησομένη έν τή πρωτευούση τοϋ ’Ιαπωνικού βασι
λείου έν έτει 1890. Πρός τούτο δ’ εργάζεται ίδια επιτροπή, 
διορισθεΓσα ύπό τής Ιαπωνικής κυβερνήσεως.

—  Ό  Γάλλος μελοποιό; Vincent d’ Indy έτόνισε τό 
ονομαστον ασμα τοϋ κώδωνος τοϋ Σχΐλλερ, κατά γαλλικήν 
διασκευήν αϋτοϋ, ένέχουσαν καί δραματικόν ενδιαφέρον. Έν 
τή περιέργω μουσική τοϋ άσματος τούτου είναι καταφανής 
ή Ιπίδρασις τού Βάγνερ.

—  Οί μελοποιοί Στράους καί Σουππέ παρασκευάζουσι 
δυο νέα μελοδράματα, άτινα Γιά παρασταθώσ: προσεχώς έν 
Βιέννη ίσως. Ή  ύπόθισις τού μελοδραματίου τοϋ Στράους 
ύπόκειται Ιν 'Ρωσσία, ή δέ τοϋ μελοδραματίου τοϋ Σουππέ 
έν ’ Ιταλία.

—  *0 εν Άΐδελβεργη καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 
"Οδών Κάσπαρη έξέδωχε δραματικήν διασκευήν τοϋ Φάσυστ 
Οπό τήν επιγραφήν ·ή  εξορία τής Μαργαρίτα;.· Ή  λύσις 
διαφέρει τής παρά τω ΓκαΓτε κατά τούτο, ότι ό Φάουστ 
κατανικα έν τέλει την ολεδρίαν επήρειαν τοϋ Μεφισ-οφελοϋς.

— Κατά τήν τελευταίαν σ-.εδρίασιν τής έν Βερολίνω 
’ Ανθρωπολ.ογικής εταιρίας ό πρόεδρος Βίρχωβ άνεκοΐνωσεν 
δτι προτάσε: τής εταιρίας ό Γερμανικός αποικιακός σύλλο
γος έπεμψεν εγκυκλίου; πρό; διαφόρου; έν ταΓς τροπιχαίς 
χώραις οικουντας, ζητών πληροφορία; περί του έγκλιματι- 
σμοϋ τών Ευρωπαίων έν ταΓς χώραις ί κείνα:;. Τα πορί
σματα τών ερευνών τούτων θά άναχοινωθώσιν εις τήν σύ
νοδον τών Γε-.μανών φυσιοδιφών, ήτις Οά συνέλΟη εί; Βερο- 
λΤνον κατν. τό πρόσεχες φθινόπωρον. Συγχρόνως δε τότε γε-

νήσεται καί έκθεσις τών εις επιστημονικά ταξείδια άναγ. 
καίων καί χρησίμων σκευών «αί οργάνων.

Ν Ε Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ

Περί κοιπνοΰ, ύπό Π. Γενναδίου, έπιθεωρητοϋ τής γε
ωργίας καί εφόρου τοϋ δημοσίου δενδροκομείου. Έ ν Άθήναις 
1886. 8ον σ. 18.

Λόγος τοϋ  Νόρδενφελτ περί ύποβρυχίων πλοίων, άνα- 
γνωσθεις τή 5 Φεβρουάριου 1886 έν τώ συλλόγω τών αξιω
ματικών τοϋ στρατού καί τοϋ ναυτικού εν Λονδίνω. Έ ν Ά ·  
θήναις, 1886. 8ον σ. 30.  ̂  ̂ ^

Α δ ελφ ώ ν  Γρίμμ- Τά παραμύθια μεζα ασμάτων 
απλών καί εύληπτων ύπό Μ.Ι. Βρατσάνου· έν ΆΟήναις Σ. Κ. 
Βλαστός έκδότης-Έκδ. πρώτη 1866. σελ. 80 εις ΐ6ον 

Χενοφωντος Άνάβασςς μετενεχθεΓσα εις την γραφομένην 
γλώσσαν ύπό Μ. Βρατσάνου μετά χάρτου καί λεξιλογίου πρός 
χρήσιν τών δημοτικών σχολείων· τεύχος γ’ εν Άθήναις παρά 
τώ έκδοτη Σ. Κ. Βλαστψ. 1886 σελ. 192 εις 16ον

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Πκ?Β«*·υΐη I t  Μαρτίου.

Τό υπουργεΓον τών στρατιωτικών διεταξε τας στρατιωτι. 
κάς άρχάς νά ύποβάλωσιν ονομαστικήν κατάστασιν τών έ- 
πιλοχιών και λοχιών τών εχοντων δεκαετή συνεχή υπηρεσίαν 
ύπ αξιωματικού, μετά σημειώσεως αν έκαστο; τούτων κέκτη- 
ται ή μή τά προσόντα πρό; προβιβασμόν εις τόν βαθμόν τού 
ανθυπασπιστοϋ. "Οριον μέχρι; ου θελει λογισθή ό χρόνος υ
πηρεσίας ύπαξιωματικού ώρισΟη ή 1 του προσεχούς ’ Απρι
λίου, μέχρι τής οποίας δέον *ά ωσιν υποβεβλημένα·, εις τό 
ύπουργεΓον αί προτάσεις τών στρατιωτικών άρχών.

— Έν Κοοίνθω συνισταται γενική αποθήκη τού υλικου 
τοϋ πολέμου.

— Κατέπλευσεν εξ Αγγλίας εί; Πειραια καί τό έτερο» 
τών άγορασθέντων μεταφορικών, τό μετονομασΟέν Σφαχτιμ 
pin. 'Γό πλοΓον τούτο έναυπηγήβη έν Γλασχόβη, έχει δέ μή
κος 210 ποδών, πλάτος 32 καί βάθος 15. Ή  μηχανή του 
είναι διπλή πρός κίνησιν τών δύο έλίκων, ά; φέρει, καί α
ναπτύσσει δύναμιν 200 Γππων. Τόν άπό ’ Αγγλίας εί; Πει
ραιά διάπλουν διήνυσεν εις 9 ημέρας μέ ταχύτητα 12 μιλ- 
λίων καθ’ ώραν, έξετέλει δ* άχρι τοϋδε ταχυδρομικούς πλους 
άπό Γλασκόβης εις Βελφάστ τής Ιρλανδίας.

— Τό ολλανδικόν άτμόπλιον ·Ζεύς· άποβιβάσαν εί; τόν 
Ναύσταθμον 28 τηλεβόλα καί τά διά τό ναυτικόν έφόδια 
πολέμου, κατέπλευσεν εις Πειραια καί άπεβίβασε τά διό 
τόν στρ·’ τόν κομισθέντα εφόδια.

—  Άπεφασίσθη να αποστολή εις ’ Ιταλίαν επιτροπή α
ξιωματικών πρός αγοράν χιλίων έτι ήμιόνων διά τόν στρατόν.

— Νέαι παραγγελία: έδόθησαν πρός προμήθειαν σίτου. 
\ ύρύζης καί οσπρίων διά τόν στρατόν καί κριθής διά τα

κτήνη.
—  Άπεφασίσθη ή σύστασις τριών στρατοπέδων έν Θεσσα

λία καί 'Λ  σ τη καί έδόθησαν αί δέουσα: όδηγίαι τοϋ όπουρ- 
γείου τώ» στρατιωτικών πρός τα αρχηγεΓα τοϋ στρατού.

—  Μέχρι τής 25 μεσοϋντος 0ά παραδοθή εις χρήσιν του 
κοινού τό άπό Κορίνθου μέχρι Ναυπλίου τμήμα τοϋ σιδηρο
δρόμου Πειραιώς ’ Αθηνών Πατρών. "Ηθη τό τμήμα τούτο 
παρεδόθη υπό τή; έταιρίας τή ; κατασκευής εις την τής λργ· 
σιω ; αύτοΰ.

—  Ό  στόλος ημών ό όρμων ήδη έν Πόρω έξετελεσεν 
άπό τοϋ παρελθόντος Σαββάτου Ιν ανοιχτώ πελάγει γυμνά
σιά τακτικής, και έδοκιμάσθησαν τά νέα 6 τορπιλλοφορα 
σκάφη τά άγορασθέντα έν Κίελ.

— Τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα ο: ύπαξιωματικοί τοϋ στό" 
λου έξετέλεσαν έν Φανερωμένη πυρά διά τών μυδροβόλι»' 
Νόρδενφελτ χατ’ Ιπιθέσεως τορπιλλοφόρων εις άπόστασιν ο0υ 
μέτρων.

—  Τό ύπουργεΓον τών ναυτικών διώρισεν επιτροπήν, προ- 
έξαχρίβωσιν τών πειραμάτων τοϋ δποβφυχίου Ν ό ρ δ ε ν φ ε λ τ ,  

συγχειμένην έχ τοϋ άντιπλοιάρχου κ. Μάρκου Βότσαρη.t,u
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άρχου κ. Κοσμά Ζώτου, τοϋ αρχιμηχανικού κ. Σοφο- 
αλέους Γιαλοΰση καί τοϋ καθηγητοϋ κ. Τιμολ. Άργυρο- 

ύλ ου.
 Νέα πειράματα οπτικού τηλεγράφου έγένοντο καθ’

δλην τήν νύκτα τής παρελθούσης Τρίτης άπό τοϋ Λυκαβη- 
χοϋ καί άπό τοϋ ό'ρους Προφήτου Ή λία  τής "Υδρας, τά 
όποΓα ίπέτυ)ον, αν καί ό καιρός δεν ητο ευνοϊκός.

ΒΙΒΛΙ0ΠΩΑΕΙ0\ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ·
,ΑΘΗΝΑΙ. Μέγα φωτογραφικόν πανόραμα τής πόλεως τών 

’Αθηνών χαί τών πέριξ, μετά τής Άχροπόλεως, τοϋ Θησείου 
καί τοϋ λόφου τοϋ Φιλοπάππου, μήκους I μ. 20, πλάτους 
0,20, επί χαρτονιού μετά ωραίου περιβλήματος. Λραχ. 15. 

Ίρομ. άποστελλόμενον δρ. 16.
ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Λεύκωμα περιέχον άπο- 

ψιν ιών Άθηνώ», καί φωτογραφικά άπειχονίσματα τής Ά -  
'όλεως εις δυο διαφόρους απόψεις, του Παρθενώνος, του 
χθείου, τών Καρυατιδών, τοϋ Ναού τή; Άπτέρου Νί- 

ης, τών θεάτρων τοϋ Διονύσου καί Ήρώδου τοϋ ’ Αττικού, 
τών στύλων τοϋ Όλυμπιείου, τοϋ Θησείου χαί τοϋ Ώρολο- 
?ου τοϋ Κυρρήστου, έν δλω 12 εικόνας, έπικο>λημένας επί 
ρτονίου. Δεδεμένον καλώς. Δρ αχ. 12. Μετά ταχυδρομ. 

τελών δραχ. 12.50 
Είχόνες φωτογροιφικαιΐ μ νημείων τή ς  άρχα ιό τη - 

τοί. μεγέθους 0,23χ0,15. Άκρόπολις, εις τέσσαρας δια- 
Ίρους απόψεις.— Ή  πόλις τών Αθηνών. — Παρθενώ» εις 

τοεΓς διαφόρους απόψεις. —  Προπύλαια. —  ΈρεχθεΓον. —  
Ναό; Άπτέρου Ν ί*η:· —  Καρυάτιδες. —  "Αρειος Πάγος.—
1 Ανάγλυφα τοϋ θεάτρου τοϋ Διονύσου. — θησεΓον. — Στύ
λοι Όλυμπιείου. — Ώρολόγιον Κυρρήστου.— Ναός Σουνιά- 
όος Άθηνας. Έκαστη είκων χωριστά δρ. 1,50. Άποστέλ- 
λονται ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

ΑΙ αίταϊ είχάνΐΐ ει’ί  σχήμα μεγα.Ιείτερον, μεγ/- 
Βονε 0 ,5ά,χέλ,55 πωλοννζαι ύχάσζη άκε! Αραχ. 
3,60, αποστέΛΛοΥζαι 6ε εΛενθεραι ταχυδρ. τεΛωτ.

Εικόνες φωτογραφιπαιΐ -ταίί Ιΐανεπιστημίυυ, τής 
’Ακαδημίας καί τοΰ Πολυτεχνείου, μβγ·0ους 0,34 
X  0,25. Έκαστη δραχ.2,50. Άποστέλλονται ελεύθ. ταχυ- 
θρομ. τελών.

Εικόνες λιθογραφικαί τοϋ  Βασιλέω; καί τή» 
Βασιλίσσης, καί τών αγωνιστών Ύψηλάντου, Καποδ:’  

•ίου, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ΚαραΓσκάκη, Μάρκου 
:σαρη5 Κανάρη καί Άνδρουτσου, καί τών πολιτικών 

άνδρών X. Τρικούπη και β . Δηλιγιάνη. Μεγέθους 0.55Χ 
0,43. Τιμαται έκάστη δραχ. 1,50. — Πάσα παραγγελία τών 
εικόνων τούτων, μιας ή καί πλειοτέρων όμοϋ, ταχυδρομικώς 
«Οσιελλομένων, επιβαρύνεται καί με ταχυδρομικά -έλη

λεπτών 50.

ΙΣΤΟ ΡΙΑ  ΤΟ Υ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘ ΝΟ ΥΣ
ύπό Κ . Π Α Π Α ΡΡ Η ΓΟ Π Ο Υ ΔΟ Υ

ΣυνδρομηταΙ εις ολόκληρον τό σύγγραμμα ίγγράφονται 
*ίςτό ΒιβλιοπωλεΓον τη; »Εστίας».

Τιμη ανζου εν "Αθηναίε δραχμαι 3ά.—"Er ταΐε 
αρχίαιε δραχ. ίΟ.— 'Er z7j άθ.ίοδαπτί 'ρρ.χρυσα 10. 
Έξεδόθη ήδη καί το 9ον φυλλάδ’.ον. έ^κολουί»τ,7ίΐ δε τα- 
Χαίς ή εχδοοις χαι τών επομένων κχτα δεκαήμερον.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  

ΜΕΤ' ΕΙΚΟΧΩΑ
άπό τω ν α ρχ α ιο τή τω ν  χρόνων μέχρι τή ς  βασιλείας 

τοΰ  "οβωνος 
ύπό ΣΠΓΡΙΔΠΝΟΪ Π. ΛΑΜΠΡΟΓ

Έξεδόθη τό ένατον φυλλάδιον, περιέχον τάς έπομένας εί- 
κόνας |ν τζ; Χ6ιμΐνφ. Νόμισμα των Συρακουσών.—Τά ε
ρείπια τοϋ Σελινβϋντο;.— Νόμισμα τοϋΆκράγαντος.— Άρ- 
λ®1»; χρυσούς στέφανος δάφνης.— Κύπρια Ιπιγσαφή. — Νόμι-

σμα τής Κυρήνης μετά τοϋ_σι)φ!ου. —  Άρχεσίλας δ Δ ’ 
έποπτεύων τήν φόρτωσιν τοϋ σιλφίου.— Σχυθαι.-— Εΐΐιόνες 
ολοσέλιδοι. Ή  Άχρόπολι; τών Αθηνών κατά την αρ
χαιότητα ( είκών διπλή ). —  Τό έν Άθήναις Διονυσιακόν 
θέατοον. ^ ,

"Εχασζον φνΛ.Ιάδιαν τιμαται δραχμηε·  ̂Οί εγγρα- 
φόμενοι συνδρομηταί δέον νά προκαταβάλωσι τό αντιτιμον 
τών πρώτων δ/χα φυλλαβ(ων> ήτοι δραχ. 10. ,

Οί έκ τών συνδρομητών προκαταβαλόντες το̂  αντιτιμον 
τών ήδη έχδοβέντων 5 φυλλαδίων, ατινα άπεστάλησαν αυ- 
τοΓς, παρακαλοϋνται νά άποστείλωσι νϋν πρός τό βιβλιοπω- 
λεΓον τής «Εστίας* τό αντιτιμον τών έπομένων 5 φυλλα
δίων, φρ. 5, Γνα έξαχολουθήση έγχαίρως ή πρός αυτους 
αποστολή τών φυλλαδίων.

Ε Λ Λ Α Σ
χα τΑ  τό  γερμανικόν το ΰ  ’ Ιακώβου Φ ίλκ ε

ϊπο Ν . Γ. Π ολιτοϊ .

ΈξεδόΟη ήδη καί τό 12 φυλλάδιον, περιέχον τάς έπομένας 
εικόνας: Αί ’ Αθήναι κ α τ ά  τούς χρόνου; τού Άδριανοΰ.^('Ο
λοσέλιδος).— Σχέδιον έλληνικής οικίας.— Ή  αυλή μετά τής 
προστάδος, Ινθα τό άγαλμα τής Εστίας. -  Καθεδραι.—ΚλΓ- 
ναι. —  Λαμπτήρες καί λύχνοι. —  Έλληνίοων έργα κατ’ 
οίκον.

Τιμή έκαστου φυλΛυδίου έν Άθήναις δρ, 1,50. Έ ν ταις 
έπαρχίαις καί τή αλλοδαπή δραχ. 1,75. ^

Οί έκ τών συνδρομητών προκαταβαλόντες τό αντίτιμαν τών 
ήδη έκδοθέντων φυλλαδίων^ άτιια άπεσταλησαν αυτοΓς, πα- 
ρακαλοϋνται νά άποστείλωσιν νϋν πρός τό βιβλιοπωλειον τής 
«Ε σ τία ;» τό αντιτιμον τών έπομένων φυλλαδίων, φρ. 5̂ διά 
3 φυλλάδια, Γνα Ιςακσλουβήση εγκαίρως ή πρός αύτου; απο
στολή τών φυλλαδίων.

Ο! βουλόμενοι τών συνδρομητών δύνανται νά προκαταβα- 
λωσι τό αντιτιμον καί ολοκλήρου τοϋ συγγράμματος, δρ. 32 
οί έν Άθήναις,δρ. 35 ο! έν ταΓς έπαρχίαις καί φρ.χρ.35 έν τή 
αλλοδαπή. Ο! προκαταβαλόντες ήδη τό αντιτιμον φυλλ,αδίων 
τινών καί έπιθυμοΰντες νά έγγραφώσ: συνδρομηταί θέλουσ_ι 
πληρώση μόνον τό υπόλοιπον πρός συμπλήρωσιν όλου του 
αντιτίμου τοϋ συγγράμματος.

 ----------

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  TH E  S E T IA E

κ. Α . Ξ. 'Ηράκλειον. Σάς εύχαριστοϋμεν. Τά ζητηθέντα 
καί άπάντησίν μας έχετε ταχυδρομικώς.— κ. I. Τζ. "Υδραν 
Έκ τών 2 ζητηθέντων τευχών τοϋ «Α . Μ.» άπεστείλαμεν 
ταχυδρομικώς τό «ν’ θέλομεν προσπαθήσει να σάς προμηθευ- 
σωμεν καί τό έτερον.— "Ap ieX  Σύρον. 'λΈάρχει μετάφρα- 
σις τής σκηνής τοϋ κήπου ύπό τοϋ κ. Δ. Βικελα, περιλαμ- 
βανομένη έν τή τελευταΓον γενομένη έκδόσει τών Στίχων του: 
Απόσπασμα τής τοϋ κ. Προβελεγίου έχε; δημοσιευβή έν τή 
«Άκροπόλει» καί έτερον έν τή · Ε σ τία » (ΤόμοςΙΗ’ ,φυλ.468.) 
Μετάφρασις γαλλική τοΰ πρώτου μέρους υπάρχει εις τά 

1 ενταύθα βιβλιοπωλεΓα. —  ΆδεΛαίδι. Ή  χειρομαντία δέν 
είναι έτίνοια τών 'Αθιγγάνων, άλλά παλαιοτάτη δεισιδαιμο
νία, αποτελούσα κλάδον τοΓς οίωνιστικής· «τή ; οιωνιστικής, 
λέγει άρχαΓός τι; γραμματικός, τό μέν έστιν όρνεοσκοπικόν. 
τό δε οίχοσχοπικόν, τό δέ ένόδιον, τό δέ χειρησχοπιχπν, τό 
δε παλματικόν.·  HlV δέ τά μάλιστα διαδεδομένη ή δεισιδαι
μονία αΰτη καί κατά τόν μισαίωνα έν Ευρώπη— κ. Μ. Π. 
Ρεθύμνην. Εις τήν προηγουμένην επιστολήν σας άπηντήσχ- 
μεν πρό ημερών. Συμμορφοΰμεθα τή ΰμετέρα παραγγελία,— 
κ. Δ. Θ. Τεργέστην. Σας εύχαριστοϋμεν. Άπαντώμεν και ι
διαιτέρως.— κ. Κ. Μ. Χανία. Άπεστάλη άλλο άρτιον άντ: 
τοϋ έτιστραφέντος.— κ. Ν. Θ. Ά ν  κάνεις άνεγίνωσκεν εις 
τόν Μιλτιάδην, δτε έπρόκειτο νά πολεμήση πρός τους ΙΙερ- 
σας, όλίγας στροφάς έκ τοΰ Μαραθωνομάχου σας καί έ- 
λεγεν ότι κατ’αύτόν τόν τρόπον θά ύμνώσιν οί μεταγενέστε
ροι τήν δόξαν του, νομίζετε δτι δέν θά έτρέπετο εις φυγήν; 
ΉμεΓ; οΰδένα λόγον έχομεν νά άμφιβάλλωμεν περι τουτου.
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διό έπιτρέψατε ήμΓν νά μή δημοσιεύσωμεν το έπικολυριχόν 
ποίημά σας.— χ. Α. Σ. Αλεξάνδρειαν. Έλήφθη ή επιταγή· 
ταχυδρομικώς άπαντώμεν.—  ΦίΧrj της Εστίαν.. 'Αλεξάν
δρειαν. Έ ν Biéwr, ô Kaposi, έν Παριαίοις δ Besnier 
(Hôpital Saint-Loilis). Τοϋ πρώτου δεν γνωρίζομεν άχρι- 
6ώ; την διεύθυναιν* άλλ’ ύποθέτομεν δτι χαΐ μόνη ή επι
γραφή του ονόματος του άρχεΓ Γνα παραδοθή esc χεΓράς του 
επιστολή πρόί αυτόν άπευβυνομένη.— χ. Η. Π. Η. Ταγαν- 
ρόγ. Ένηργήσαμεν συμφώνωςτή παραγγελία σας, ώς ιδιαι
τέρως έγράψαμεν ύμΓν.—χ. Π. Α. Βώλον. Ευχαρίστως θέ- 
λομεν τό δημοσιεύσει έν τω προσεχεΓ φύλλω.— Δαταί). Όρ- 
θοτάτη,—  χ. Σ. Μπ. Λεόβαν. Έλήφθησαν. "Εχομεν περίσ
σευμα εις την διάθεσίν σας δραχ. 1,05.—Έρωτffirri. Περ'ι 
τής ακρίβειας των αριθμών δεν γνωρίζομεν. Έ ν τούτοις ό Fe- 
lil-Beaujour έν τω συγγράμματι αϋτοϋ «Tableau du com
merce de la Grèce· κατά τά έτη 1787— 1797 αναφέρει ότι 
έν Θεσσαλονίκη μία όκα βαείου χρέατος έτιματο 6 παράδες, 
χαι μία όχα προβείου 12..—μία δε οχα άρτου 4 παράδες.— 
χχ. Π. X . Α. Βώλον, Δ. Κ . Σύρον, Δ. Δ. Κέρκυραν, Ν. Α. 
Οΐ. Κωνσταντινούπολιν, χαι Λ . Α. Γχ. "Αρταν. Έλήφβησχν 
—  χχ. X . Π. Πάτρας, χαι I. 11. ΑΓγιον. ’ Δπάντησίν μας έ
χετε ταχυδρομικώς.— Άμούπιρ. Κωνσταντινούπολιν. 1) Ευ
χαρίστως, 5« είναι ενδιαφέροντα και κατάλληλα διά τήν ■Ε
στίαν·. 2) Δύνασθε νά αποστέλλετε τό άντίτιμον ταχυδρόμε, 
κώς δια γαλλικού γραμματοσήμου, ταχυδρομικώς δ’ άποστα- 
λήσεται ύμΓν χα'ι 8,τι ήβέλετε ζητήσει.—χ. Π. Ν. Τσετάτε. 
Συνεμορφώβημεν τή παραγγελία σας.— χ. Κ . Σ. Τ . Θεσσα
λονίκην, Τιμαται δραχ. 13.S0, απαρτίζεται εκ φύλλων 12 
μετα στατιστικού πίναχος. ΠωλεΓται και εν τω  βιολιοπωλείω 
τής ·Έ σ τία ς ·. Ταχυδρ. τέλη διά τήν αποστολήν δρ. 1— χ. 
Α. Μ. Καστελλάνους. Εις επιστολήν σας άπηντήσαμεν τα- 
χυδρομιχώς. — χ, X . Α . Τάς πενόίμους ταυτας αστειότητας 
ο! μέν Γάλλοι χαλοϋσι propos des pendus, ci δέ Γερμανοί 
Galgenslreiche. Καθ’ όσον είξεύρομεν τοιαύτας συνέλεξαν 
ό διάσημος έλληνιστής Ερρίκος Στέφανος χαι ό φιλόσοφος 
Μονταίγνιος. Τά ανέκδοτα, ών μνημονεύετε έχουσιν ουτω: 
ΙΙιχαρδό; τις έμελλε νά άπαγχονισθτ|· έν ω δέ ανέβαινε τήν 
κλίμακα τής αγχόνης πρβσήγαγον ενώπιον αυτού γυναΓκά 
τενα, λέγοντες, ότι αν τήν νυμφευθή απαλλάσσεται τής ποινής 
(διότι χατά τι παλαιόν έθιμον δμα γυνή τις έδέχετο νά ύ- 
πανδρευθή κατάδικον, τω ίδίδετο χάρις).Ό Πεκαρδός εεπε νά 
περιπατήση διά νά τήν ?δη· ίδων δέ ότι έχώλαινε, στραφε'ις 
προς τον δήμιον εΐπε'·Τρά6α γρήγορα τό σχοινί, είναι κου
τσή.«—  Άλλος φερόμενος εις τόν τόπον τής καταδίκης πκρε- 
χάλει νά μή περάσωσιν άπό τήν δεΓνκ δδόν, διότι εύρίσχεται 
έχεΓ εις έμπορος εις τόν όποΓον χρεώστε" καί φοβεΓταε μή τόν 
συλλάβη.— "Αλλος ελεγε πρός τόν δήμιον νά μή τόν έγγίση 
εις τόν λαιμόν, διότι γαργαλίζεται χαί θα ζεχαρδισθή άπό 
τά γέλοια.—  "Αλλος δε εις τόν έξομολογούντχ αυτόν πνευ
ματικόν, δστις τόν έβεβαίου ότι τήν ημέραν έκείνην θά άνέλ- 
9η εις τους ουρανούς χαΐ βά παραχαβήση εις τήν τράπεζαν 
τού υψίστου, είπε* «Δεν πηγαίνεις τού λόγου σου, παπα μου; 
έγώ δέν έχω είρεξιν. · —χ. I. Γ. Γύβειον. Έλήφβησχν παρα 
τού κ. Β. δραχ. 4. και έπληρώβη ή συνδρομή σας εις την 
« Δ . · ,  ής άπεστάλη ύμΐν ή άπόδειξις. — κ. Κ . Κ. Πρέβεζαν. 
Διά τήν ιστορίαν βέλομεν συμμορφωβή τή παραγγελία σας. 
Ή  σειρά των σημειουμένων μυθιστορημάτων δέν υπάρχει.—  
κ.Π.Ζ. Κέρκυραν. Άπηντήσαμεν ιδιαιτέρως.— XX. Φ. Α.Μ. 
Κέρκυραν, X . Ρ. Σμύρνην, καί Γ,Β.Κ. Μυτιλήνην.Τχ ζητη- 
βέντα άπεστάλησαν.— κ. Ν. Α. Οι. Κωνσταντινούπολιν. ’ Ο
φείλετε ήμ~ν έτι δραχ. 2, ας ευαρεστήθητε νά αποστείλητεδιά 
γαλλικού γραμματοσήμου.— κ. Κ . Δ. Άρταν. Έλήφθησαν. 
Τό ζητηβέν αποστέλλομεν ταχυδρομικώς. Ή  «Παιδιατρική· 
έπαυσεν έκδιδομένη· τής Θεραπευτικής δέν έζεδόθησαν άλλα 
φυλλάδια.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ  
1

ΚΧιμαχωτος Χε ί̂γραψον.
Εύρέ πέντε ονόματα, ιόν τό πρώτον, δπερ είναι και ονομα 

μεγάλου Σπαρτιάτου, άποτελεΓται έκ τής κεφαλής χαι τού 
τραχήλου θηρίου γνωστοτάτου έν Έλλάδι, έκ τού κορμού 
ένδς κακούργου και έκ τής πρώτης συλλαβής τού ονόματος

γεννάρχου βαρβάρου δυναστείας έχθρικωτάτης τοΓς Έλλησι· 
τό τρίτον, δπερ έφερε Έλληνις προφήτις, θυγάτηρ όνομαστοϋ 
τυφλού μάντεως καί μήτηρ έτέρου μάντεως, άποτελεΓται έχ 
τής δευτέρας χαΐ τελευταίας συλλαβής τού ονόματος τού γεν
νάρχου εκείνου και τής πρώτης συλλαβής τού όνάματος τυ
φλού Ιουδαίου τής Παλαιας διαθήκης, άνακτήσαντος τήν 
δρασιν αί λοιπαΐ συλλαβαί τού ονόματος τού Ιουδαίου άπο- 
τελούσι τό ονομα Έλληνος σοφού.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

1

Ζωμός—ωμός.

2

Ό  σύζυγος χήρος ών είχεν έκ τού πρώτου γάμου του δύο 
αρρενα, ή δέ σύζυγος χήρα ομοίως είχεν |κ τού πρώτου 
γάμου Εν αρρεν χαι Εν χοράσιον.

Έχ τού γάμου των απέκτησαν Εν χοράσιον, ώστε έν συ- 
νόλω τά τέχνα των εινε πέντε- έν τούτοις έκά ιερός των συ
ζύγων έχει τρία.

3

1) Μερις-Έρις. 2) ’Αμελής— δΐέλης 3) Χάρης -  Άρης
4) ’ Αδελφοί — Δελφοί. S) Ώγύγης— Γύγης. 6) άχήρ —  "Ηρα.

ΜΛΧΛΩΝ. 

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

14 Μαρτίου 1886

Δάνεια  τήφ Κυβερνήσεως Τρίχουσα Τιμή.

Τών 170,000,000 τών 5 ·/, Φρ. 7.Ρ 334.—
• 120,000.000 τών 5 · ■ ■ 336.50
»  60,000,000 τών 6 ·  · ·  411___
■ 26,000,000 τών 6 ·  ■ ·  357.—
• 25,000,000 τών 0 ·  ·  ·  275___
. 25,000,000 τών 8 . . . 263.
• 10,000,000 τών 6 · »  · 177.___

4,000,000 τών 8 · »  . 237___
• 6,000,000 τών 6 ·  Δρ. παλ. 86.—
Κτηματιχαι Όμολ. Έθν. Τραπέζης

ών 60,000,0 00 μετά Λαχείου φρ. 435.50

ΙΙισ τω τιχά ι Κ α τα σ τή μ α τα

ΕΤΑ1ΡΙΑΙ

’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 3680—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 65.50
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως ■ 61.—
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ·  66.—
Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών και Πειραιώς.. ·  264.—
’ Εταιρία Φωταερίου.................. Δρ.

ΣνναΧΧάγματα
ΛΟ ΝΔΙΝΟ Τ— Τραπεζικόν Όψεως  31.75

• 3μην  31.60
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — ΈθνικήςΤραπέζης Οψεως. 1.26 —

■ Τραπεζικόν 3μην 1,25—

Νομίσματα
Είχοσάφρκγχον.................................  25.03
Λίρα οθωμανική................................ 28.50

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΪΟ ΥΡΠ

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
E I S  T O I V I O Y S  2 .  

Τιμώντας δραχ. 5. — Ταχυδρομ. άποστελλόμεν* 
δραχ. 5,50.

Έ ν  Ά θή να ις , έκ τού  τυπογραφείου τών Κ αταστημάτων Α Ν Ε Σ Τ Η  K Ü N S Γ Α Χ Π Χ Ι A U T  1886.— 361


