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I Άπό τή; προσεχούς Κυριακής άρχόμεθα ιϊ,ς έν μεταφράσει 
ϊημοσιευσεω; τού Ναναγοΰ τηι; KvrOtac, νεωτάτου μυ- 
,θιστορήματο; τού Ιουλίου Βέρν καί τού Άνδρεου Λωρή. Το 
ϊνομα τού συγγραφέω; τής »Περιόδου τής γής ίν όγδοήκοντα 
|ήμερχ·.ς·κχ: τοσούτων άλλων,άτινα πχντε; άπλήστω; άνεγνω- 
σαν και καθ’  έχάστην άναγινώσχουσιν, είναι άρχούσα τού 
¡Ιργου συστασις. Ή  έντεχνοτάτη πλοκή, ή άμετάπτωτος 
δρϊσις, ή ευκρινής των χαρακτήρων διαγραφή, τα απροσδό
κητα επεισόδια καθιστώσ; τον JVnrαγον ri/c Kvrdiac δρα- 
,ρβτιχώτατον καί έπαγωγότατο» ίργον, ίφάμιλλον πρός τα ά
ριστα τού διασήμου συγγραφέως. Επιστημονική βάσις έφ’ ής 

j κεεχεται ή υπόδεσις είναι ό δια των βορειοανατολικών παρχ- 
\ λίω/ τής Σιβηρίας και τού ΙΙεριγγείου πορθμού διάπλους τού 
I μεγάλου Σουηδού θαλασσοπόρου Νόρδενσκιολδ, περί υύ το- 
1 σουτος εγενετο λόγος έν ιω  Ευρωπχίκώ τΰπω, ού προ πολλού 
Ε χρονου. Μέγιστον δέ προσόν τού μυθιστορήματος τούτου είναι 

όχι εις γρχφικωτάτα; περιάγον τόν αναγνώστην χώρας, άπό 
τής Νορβηγίας δια των ωκεανών εις τόν Βορειοανατολικόν 

Γ  «όρον και ποιητικήν εχον σκηνογραφίαν, εχει έν ταϋτώ και ύ- | 
■  βόθεσιν ουχι κοινήν τινα καί τετριμμένην. απλήν αφορμήν 
Τ «ρο; πλοκήν περιπετειών, άλλα μυστηριώδες οικογενειακόν 
Γ όραμα, σφοόρώς συγκινούν τάς καρδιας.

I — Με.ά πολλού ζήλου έξαχολουΟούσιν οί "Αγγλοι άρχαι- 
¡ολιγικάς άναοχσφάς έν Αΐγΰπτω, φιλοτιμοΰμενοι να μή ΰ- ι 

Γίχερήσωσι των Γάλ/ων. οΓτινες χαταλαβόντες περί τα; άρχας 
».του αιώνο; τούτου τήν Αίγυπτον προήγιγον τα μέγιστα διά 

|ΐων ερευνών αυτών τήν γνώσ·.ν τής Αιγυπτιακής άρχαιοτη- 
.τος. Καθ' α ό Άσιανολόγο; Λ. Η. Sayce ίπιστελλει εις τήν 
1 ιΐναι! ημίαν τού Λονδίνου πλησίον τής αρχαίας πόλ.εως Συ- 
ΒΎ,ς άνεσκάφησαν και εκαΟάρδησαν πολλοί τάφο-, λαξευτοί 
*» τοΓς βράχοι;. ’Επίσης έγένοντο άοχαιολογικαί άνασκαφαί 
f t  ! ί  Ελεφάντινη νήσοι καί έν τή νήσοι Ί'ίλαις. Μεταξύ των 
ρνρηυάτων κκταλέγεται καί 'Ελληνική έπιγραφή έκ στίχων 
■9 χιιριέχυυσα έπιστολάς Πτολεμαίου τού Φιλομήτορος, Πτο- 
Ιλιμαίου τού Εϋπάτορο; καί Κλεοπάτρας τής Λ',ύπέρ ιερέων 
|«*ων 4, ’ Ελεφάντινη.ΈνΘήδαις δ' ό διευθυντής τού Αιγυπτι α
κού μουσείου κ.Μασπετώ άνίωςε μέγανάΟικτον τάφον έν ω ευρε 
ϊ^ ΐ έ τ α χ α  αντικείμενα, κλήν άλλων καί ξυλίνην τράπεζιν, 
Β *ή  απετίθεντο τάναθήαατα. Εύρέθησα» προσέτι καί πο/λ« 
•νεκίγραρα όστρακα.
| „ ~  τοΓς έρειπίοις τής αρχαίας αιγυπτιακής πόλεω; 
Λσνωπου άνεκαλΰφδηεσχάτως ύπδΆγγλου αξιωματικού ίπι- 
! «χντουντος εις τήν έπιδιόρθωσιν οχυρωμάτων τινών άνδριάς 

γρανίτου ύψους 10 ι/± αγγλικών ποδών. Ό  άνδριάς ουτος 
L 'ή1'  έκθεσιν τού διευθυντού τού αιγυπτιακού Μουσείου 

«νσπερώ, άναγνόντο; τά έπ αύτού ίιρογλυφικά παριστά 
Γ*’  'Ραμσήν Β'. τόν Φαραώ δηλ. οΰ βασιλεύοντος έγεννήΟη 
ι0 ‘'βωύσής. ’ Επί τού άριστερού τού αγάλματος ώμου υπάρχει

μικροτέρα μορφή ήτις είναι ή τού υιού τού Ί ’αμσή Β’ , ήτοι 
τού Φαραώ τού καταδιώξαντος τούς ’ Ισμαηλίτας διά τής 'Ε 
ρυθρά; Wx/άσσης. Έποιήθη λοιπόν το άνευρεθέν άγαλμα προ 
3.ÍU0 έτών καί είναι λαμπρά; διατηρήσεως, καλύπτεται δέ 
κατά τά τρία τέταρτα ΰπο ιερογλυφικών.

— Παρα τήν Χαλκηδόνα,μεταξύ Βοστανχζίκ και ΈρέγκιοΓ 
γενομενων ανασκαφών, εΰρέθησαν αρχαΓα τινα αντικείμενα, 
οίον όρειχάλκινα ένώτια, άναλμάτια έξ ίάσπεως, ψηφοθετή
ματα κλπ. Έν τή θέσει, έν ή άνεκαλ.ύφθησαν τά αντικείμενα 
ταύτα, £κειτο άρχαία έκκλησία· δέν είναι δέ ή πρώτη φορά, 
καθ' ήν άνςυρισκονται αυτόθι αρχαιότητες.

—  Ό  Αμερικανό; περιηγητής Cope Wliilehouse. μετ’
ακριβή βασανον των μαρτυρ ών των αρχαίων γεωγράφων, 
καί ιδία τού 'Ηροδότου, καί μετ’  έπιτοπίους έρευνας κατέ- 
ληξεν εις νέα πορίσματα περ: τής θέαεως τή; Ιν τή Μίση 
Αΐγΰπτω πακαιά; λίμνης Μοίριδος, άτινα όι’ ύπομνήμαχος 
ύπεβαλεν εις τή* έν Καιρω Αιγυπτιακήν γεωγραφικήν εται
ρίαν. Ό  περιηγητής έχεΓνος, μεταβάς καί έπ' έσχατων εις 
Αίγυπτον, όπως συμπληρώοη τά ερεύνα; αύτού, ένέτυχεν 
έκεΓ τώ ΣβαΙνφούρθ, όστις ίντο/ή τή; Αιγυπτιακής χυβερ- 
νήαεω; έμελέτα τήν γεωλογίαν τή ; χώραι. Άμφότεροι οί γε
ωγράφοι, άπό κοινού έργαοθίντες, έπείοθησκν περί τή; ακρί
βειας των παρά τοϊς αρχαίοι; συγγραφεύσι περιγραφών τής 

j λίμνης, ήιις ακρίβεια έτίθετο μέχρι τούίε έν άμφιβόλω Ό  
καθορισμό; τής αληθούς θέσεω; τή; λίμνης δέν είναι άπλώς ι
στορικόν καί φιλολογικόν ζήτημα, άλλα συνδέεται στινώτατα 
πρό; τήν σχεδιαζομένην διοχετευσιν τών ύδάχων διά διωρύ- 
χων έν Αίγύπτψ, και καθόλου πρός την υδρογραφίαν τής 

I χώρας.
—  Έδηιιοσιεύθησαν εις τέσσσρας ογκώδεις τόμους, δαπάνη 

τή; εν Μασσαλία επιτροπής, αί επιστολαί τού ’Αδαμάντιου 
Κοραή, ών τήν ϊκδοσιν προανηγγείλαμεν ,τρό τινων έόδομά- 
δων. 'Επίσης έξεδόθη έν Ιίαρισίοις ύπό ιού χ. Ίω . Ψυχάρη 
τδ πρώτον μςρος. «Αοχιμίοκ ιστορικής γραμματικής τής νεο- 
ελληνική; γλώσσης. ■ (Essais de grammaire historique 
ηέθ-^'ΓΡθηυε)πραγματευόμενον περί τού πληθυντικού αριθμού 
τού θηλυκού γίνου; κατά τόν μεσαίωνα καί περί τής πρώτη; 
κλίσεως έν τή νεοελληνική. ΓΙερ: άμφοχέρων τών συγγραμμά
των τούτων θά διαλάβωμεν προσεχώς έν εκτάσει.

—  Ό  επιφανή; καθηγητή; τής φιλοσοφίας Πιέρσων. γρά
φε: ή Né a '  ll/iéça, έπανελθών πρό μικρού ίξ εκδρομής «ίς 
τήν Ελληνικήν Ανατολήν ά·έγνω έ-ώπιον τής Γεωγραφικής 
εταιρίας τού Άμστελοδάμου περισπούδαστο·/ πραγματείαν 
• περί ’ Ελλάδος, περί τών σχέαεων μεταξύ χώρα; καί λαού.» 
Ό  "Ολλανδός λόγιο; διαφλεγεται ύπδ ειλικρινούς φιλελληνι
σμού, ον μαρτυρεΓ καί άλλως, έργαζόμενο; άπό τίνος πάση δυ
νάμει, όπως είσαχθή εις τά. Ιμπορ-.κάς σχολάς τής ’Ολλαν
δίας ή διδασκαλία τής νεοελληνικής γλώασης, προςκαλουμέ- 
νων διδασκάλων εξ ’ Αθηνών.

—  Τήν παρε/θούσαν Κυριακήν έξεδόθη τό πρώτον φύλλον 
τής Λίθοΰστ,ζ, έβδομαδιαία; σατυρικής καί γελ.ο:ογραφική; 
έφημερίδος.

—  Έν τή Γερμανική πόλε·. Zittau έπανηγυρίσθη ή τρια
κοσιοστή επέτειο; τής συστάσεω; του έκεΓ γυμνασίου. Πλήν 
άλλων έδιδάχθηδί; καί ό «Οιδίπου; τύραννος· τού Σοφοκλέ- 
ους, πρώτον μέν ϋπδ ηθοποιών έν τώ θίάτρ .ι, επειτα δέ ϋπό 
μαθητών τού γυμνασίου.

— Ή  Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη τού Βερολίνου έκο- 
σμή,θη διά τεσσάρων μεγάλων τοιχογραφιών, άπεικον ζουσών
τόν διανοητικόν βίον έν Άθήναις, Ιίαρισίοις, ΒεΤμάρη καί 
Βιττεμβέργη. Έν τή πρώτη τοιχογραφία προέχουσιν αι είκό- 

. νες τού Σωκράτου:, τού Πλάτωνος καί τού Άριστοτέλους έν 
• μέσω ομίλου ’Αττικών συγγραφέων καί φιλοσόφων.

—  Τού πρώτου τόμου τών απομνημονευμάτων τού στρα
τηγού Γ-.άντ έτυπώθησαν 325D0Ü αντίτυπα καί έπωλήθησαν 
μέχρι τοϋδε 314000. Ή  χνρα τού στρατηγού εισέπραςε με- 
χρ. τή; σήμερον εν έκατομμύριον δραχμών καθαρόν κέρδος. 
Οϋδε ό; άλλου βιβλίου ή πρώτη εκδοσι; άπέφερε τοσούτον

j κέρδος.
I —  Έ ξ εγγράφων νεωστί εύρεθέντων άπςδείχθη, ότι ό Χρι-
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στόφορο; Κολόμίο; εγεννήθη έν Κάλβι τής Κορσιχής.Τή 
Μαίου θά τελεσθώσιν Ιν τώ  χωρίω έχεΐνω τά αποκαλυπτή
ρια ένεπιγράφου πλαχός,στηθησομένης είς μνήμην τού μεγά
λου ναυτι.άρχου. Συνεστάθη δε καί επιτροπή όπως συλλέςη 
εράνους προς ανεγερσιν άνδριάντος του Χρίστοφόρου Ιίολάμ- 
6ου έν Κάλβι καί ιτρίς πανηγυρισμόν τής τετρακοσιοστής ε
πετείου τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής έν έτει 1892.

— Έ χ  τής σειράς τών Τραγωδιών του Σαικσπείρου των 
ϋπό τοΰ κ. Λ. Βικέλα μεταφρασθεισών έξεδόθη ήδη τό δεύτε
ρον ό ΙίχσιΧενς Ληρ είς έκδοσιν τιμωμένην μόνον άντί 
δραχμής, ώ; έξεδόθησαν ήδη 6 Ι'ωμαϊος χαΐ ή ' Iov.ltexza 
καί ό ΌϋίΧΧOc. Ή  εις μικρόν σχήμα ϊκδοσις αΰτη, οΰ μό
νον δια τό ευωνον καθιστά προσιτά τω  πολλω κοινώ τά εξο- 
χώτατα των έργων τοΰ Σαικσπείρου, αλλά καί έν τελειότερα 
μεταφράσει παρέχει ταΰτα, καβ’  δ γινόμενη μετά νέαν έπιθε- 
ώρησιν καί διόρβωσιν πολλών μερών. Γνωστόν δ’  άλλως τυγ
χάνει μετά πόσης άκαταπο'ήτου φιλοτεχνίας ό μεταφραστής 
•ιροσεπαθησεν ώ: δυνατόν ν’ αποδώοη τοΰ πρωτοτύπου τά ύ- 
ψηλά νοήματα καί τάς έν πολλοΓς δυσχερέστατος τής φρά- 
σεως τρνπάς, καί πόσον έπέτυχεν εις τοΰτο. "Ισως μάλιστα 
έν τω fta.rcXeT Ληρ ιδίφ ώς έκ τής ύφής αυτοΰ τοΰ δράμα- 
της, ό κ. Βικέλας άνέδειξεν άπαντα τά προσόντα καί εαυτού 
καί τής κοινής ήμών γλώσσης, καταλλήλου μάλλον πρός έρ- 
μηνείιεν αισθημάτων τρυφερών ή ιδεών υψηλών* καί φιλοσο
φικών νοημάτων.

— Έ ν Βρυξέλλαΐς παρεστάθη τό πρώτον ό Σαιγ Μ  ̂ γρεγ 
νέον μελόδραμα τών ’ Αδελφών Billemaclier, έπαινούμενον 
μεγαλως διά τήν πρωτοτυπίαν, τήν ποικιλίαν καί τόν πλού
τον τών μελωδιών. Τό κείμενον τοΰ μελοδράματος τούτου j- 
πόθεσιν έχει έπεισόδιόν τι τής βασιλείας τοΰ βασιλέως τής 
Γαλλίας 'Ερρίκου τοΰ Γ '.

— Σπουβαιοτάτη μουσική άναχχλυψις αναγγέλλεται έχ Κα- 
τάνης τής Σιχελίος.Ό γλυκύτατο; μελοποιός Βελλίνης άπο- 
θανων χατελιπε τατε κινητά αυτού καί ακίνητα τώ άδελφώ 
Καρμήλωδστις τά μεν άλλα «πώλησεν, όσα δέ μουσικά τ ε 
τράδια κάί τεύχη άνευρε. ένέκλεισεν έν έρμαρίω, όπερ έ'κτοτε 
περιεσωθη εις τήν οικογένειαν, αγνοούσαν τί ακριβώς περι- 
είχεν. ’ Εσχάτως είς τών ανεψιών τοΰ μελοποιοΰ, φιλόμουσος 
ευτυχώς, ηθέεησε νά άνερευνήση τά έ·< τω έρμαρίω μουσικά 
έρϊ ακαί πλήν άλλων άνεκάλυψε καί ένδεκα τιμάχια,διωδιας, 
τριιρδιας, χορούς καί άσματα ανεκδότου μελοδράματος, όπερ 
έγράφη επί δράματος τοΰ 'Ρωμάνη. τοΰ συντάξαντος τά κυ- 
ριώτερα τών μελοδραμάτων τοΰ Βελλίνη. Τό μελόδραμα έπι- 
γράφεται'£|Πίνεις ανελισσόμενον έπι τή βάσει τοΰ ομωνύμου 
δράματος τοΰ Ούγκώ όπερ έμελοποίησε καίό Βερδης.Ή άνα- 
χάλυψις ενεποίησε μεγάλην ιός είκός έ·-τύπωσιν μεγάλαι δ’ 
ελπίδες ύπάρχουσιν ότι καί άλλα Οά εύρεθώσιν αποσπάσματα 
τοΰ νέου Έρνάνη-

— Μεγάλη άναμόρφωσις συνετελέσθη έπ’ έσχατων έν τή 
τυπογραφική τέχνη τίόν Σι»ών. Έ κ  τών κατ’ έτος έκδιδο- 
μένων πολυπληθών σινικών β^λίων ουκ ευάριθμα είναι ανα
τυπώσεις παλαιών συγγραμμάτων "Οπως δέ αί εκδόσεις αΰ- 
τνι οισιν ακριβείς και πίστα!, έχαράσσοντο α! σιλίδες επί 
πλακών και έτυποΰντο. Πρός αποφυγήν όμως παντός λάθους 
τυπογραφικού καί πρός περιορισμόν τών δαπανών τής τυπω- 
σεως ποοσέφυγον εις τήν φωτολιθογραφίαν συνεστάθησαν δ'έν 
Σαγγυί δύο καταστήματα τό ?·< 'Αγγλικόν τό δ' έτερον Σ ι
νικόν. εκδίδοντα φωτολ-.θογραρικάς ΐκδοσει; Σινικών βιολιών 
άς πωλουσιν εις εύωνοτάτην σχετικώ: τιμήν. Ο! Σίναι, μεθ' 
όλην τήν αντιπάθειαν αυτών πρός τάς καινοτομίας, άπεδέ- 
χθησαν ευφροσυνω; καί ενθουσιωδώς τό νέον τυπογραφικόν 
συσττμα, όπερ παρεχει αυιοΓς έντελεΓς καί έπιμεμελημένα; 
εκδόσεις τών κλασσικών, άντί μικρά; δαπάνης. Τό Σινικόν 
καταστημα εδημοσίευσεν ώς πρώτον εργον άνατύπωσιν τής 
άνακτορ.κής λεγομένης Ικδόσεως τοΰ μεγάλου λεξικού τοΰ 
Κ'αγκ-χή, προεκήρυξε δ’  ότι θά ανατύπωση καί τήν όνομα- 
στήν Εγκυκλοπαίδειαν, τήν Τ'ον σχον ταείχ τσίγχ, ά- 
τελουμενην έκ 502 ογκωδών τόμων.

— Τ *  Παρισίοις τήν κοινήν περιέργειαν εξεγείρει ό άρτι 
ιδρυθεί; .V/oc Κίρχος (Xouveau Cirquel, εις Sv τό κοινόν 
προσέρχεται αθρόον καθ’ έσπέραν. Καί τά μεν αλλα τών έν , 
αυτώ τελουμένων γυμνασίων δέν έχουσι τι τό πρωτοφανές, 
επαναλήψεις τελειότεραι ίιως οντα τών έν πάσι τοΓ; κίρκοι; 
καί ίπποδρόμοις τελουμένων. ’Αλλά τό έζαισιώτατον καί πε- 
ριεργότατον ού έ.εκα καί τρέχει τό πλήθος είναι ότι έν τέλει 
αίρομε.ου του τάπητος τοΰ καλύπτοντας τό ξύλινον δάπεδον 
τής κονίστρας βυθίζεται τοΰτο διά μηχανσμοΰ καί σχηαατί- 
ζεται έν άκαρεΓ εϋρυτάτη δεξαμενή, εί; ή·. εισρέει διά πολύ-

πληθών κρουνών αφθονον ύδωρ, πληρούν αυτήν έντελώς. Έ ν 
τή δεξαμενή δέ ταύττ,'Αμερικανική οικογένεια έκ πατρός, καί 
τριών θυγατέρων και υιού έχτελεΓ χαριέστ;τα κα! περιεργό- 
τατα παίγνια κολυμβητικής. Ιΐροσεχώς έν τή δεξαμενή τούτη 
θά τελεσθώσι καί ναυτικοί αγώνες καί λεμβοδρομίαι.

—  Έκ τών Καταστημάτων Άνέστη Κωνσταντινίδου έχ- 
δοθήσεται νέα συλλογή έθνικών ασμάτων, τοΰ κ. Α. Κόκκου, 
εν η θά περιλαμβάνωνται καί δύο ανέκδοτα ποιήματα ό ES- 
Curoc κσί ή ΈΧΧηγοπηϋΧα. Ή  συλλογή αΰτη θά πω- 
λήται είς τάς δδούς τήν 25ην Μαρτίου.

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
Παρχηκυ!·, 21 Maptioj.

Εντολή τοΰ πρωθυπουργού δ πρόεδρος τής Βουλής κ. Α 
Τιχάκης έκάλεσε τους βουλευτάς νά συνέλθωσιν είς συνεδρί- 
ασιν τή 22 λήγοντος. Ή  σύνοδο; αΰτη τής Βουλή; θεωρείται 
συνέχεια τής έχτάκτου, ής δέν έχηρύχθη έτι ή λήξις.

— Έν τή ’ Εφημέριοι τής Κυβεονήσεω; τής 14 λήγοντος έ- 
δημοσιεύθη Β. Διάταγμα φέρον χρονολογίαν 1.3 Μαρτίου, δΓ 
ου καλούνται ύπό τά όπλα πλήν τών ηδη κεκλημένων σειρών 
εφέδρων καί οί έφεδροι οί γεννηθέντες κατά τά έτη 1858 κα! 
1857. ΛΓ ύπουργικής δέ διαταγής ήμέραι -ροσελεύσεως ώ- 
ρίσθησαν ή 23 — 26 Μαρτίου. Έν τοΓς χληθείσι περιλαμβά
νονται καί οί διά βοηθητικά; υπηρεσία; χριθέντες χρήσιμοι 
καί οί όπωςίήποτε άπαλλαγέντες.

— Τό ύπουργείον τών Στρατιωτικών δ.έταξεν νά κατα- 
τάσσωνται εί; τά τάγματα τών Ευζώνων οί έκ τών χλη- 
θεισών ήλικιών έφεδροι τών νομών Φθιώτιδας καί Φωκίδος, 
Αιτωλίας και ’Ακαρνανίας, καί "A l lη; καί τών επαρχιών 
θηόών, Μεγαρίδος καί Λεβαδείας, όσοι δεν προϋπηρέτησαν 
εις τόν οτρατόν ή προϋπηρέτησαν είς τό πεζικόν.

—  Έτέθη είς διαθεσιμότητα ό ά-τιστράτηγος χ. Β. Πετ- 
μεζά; καί άντ’ αυτού διωρίσθη αρχηγός τού έν Τρικάλοις 
αρχηγείου ό κ. Ζιμβρακάκης.

— Ίιπερατωθη απο τής παρελθουση; έβδομάδος τό έν Ά γ ίω  
Κοσμά παρά τό Φάλπρον έγερθέν οχύρωμα, έφ' οϋ έτέθησχν 
τρία πυροβόλα Κρουπ μεγάλης δλχής. Ή  διοίχησις τού πυ
ροβολείου τούτου α»ετέθη είς τόν ύπολοχαγόν κ. Μήτσαν.

—  Εις Ιταλίαν εστάλη επιτροπή πρός αγοράν χιλίων έτι 
ήμιόνων πρός χρήσιν τού στρατού. Παρηγγέλθη δέ ή άγορά 
καί άλλων ίππων έν Ουγγαρία.

— Ό  ύπό τόν ύποναύαρχον Κανάρην στόλο; θά παρευρε- 
θή ίσως τήν 25 Μαρτίου έν τω λιμένι τής Τήνου πρός μεγαλο
πρεπέστερες πανηγυρισμόν τή; ’Εθνικής εορτής

— Τά έν Σούδα όρμούντα βωσσικά πλοία άπέπλευσαν είς 
Σμύρνην. Άπεφασίσθη δ’ ώς λέγεται εκ τού έν Σούδα στό
λου τή; ναυτικής έπιδείξεως κατά τής Έλλάδο; τά μέν αγ
γλικά καί ιταλικά πλοία νά περιπολώσιν άπό Σούδας μέχρι 
Σουνίου, τα δέ γερμανικά καί αυστριακά μέχρι Βώλου και 
Θεσσαλονίκης, ίνα προλάβωσιν ίσως πάσαν κίνησιν τού Ε λ
ληνικού στόλου.

—  Μόλις έγνωσθη είς τό έξωτερικόυ ότι γίνονται δεκτοί 
έθιλονταί ανεξαρτήτως τής ηλικίας αύτών, άρκεί νά έχωσι 
τήν άπαιτουμένην ευεξίαν, ήρξαντο νά συρρέωσι» ενταύθα 
πολλαχοθεν ομοεθνείς, «ατατασσόμενοι είς τόν στρατόν

— Περατούνται προσεχώς οί έν Βώλω άνεγειρόμενοι με
γάλοι οταύλοι διά τα κτήνη τού στρατού, καί ή άπό Λαμίας 
εί; Δομοκδν καί Φάρσαλον στρατιωτική οδός. Έπερατωθησα» 
δέ τά κατά τόν Παγασητιχόν κόλπον παράκτια οχυρώματα, 
ώ » τό ?ν ηγέσθη παρά τόν Βώλον, δύο δέ είς Τρίκερι.

—  Διετάχθη ή ένταΰθα ύγειονομική υπηρεσία νά παρα- 
σκευάση είκοσι πλήρη χειρουργεία καί νά άποστείλη ταΟϊα 
είς Θεσσαλίαν.

—  Διετάχθησαν αί άρχαί τοΰ κράτους νά καταστήσωσ· 
γνωσ-όν είς τούς ’ Οθωμανού; λιποτάκτας, ότι απαγορεύεται, 
κατα του; κειμένους νόμους, ή κατάταξι; αύτών έν τώ στια- 
τω καί ότι έπομένως όφεΐλαυσι νά έργάζωνται, ίνα συντη- 
ρώνται.

— Παρηγγέλθησαν τά στρατολογικά γραρεία νά έτοιμά- 
σωσι τά μητρώα τών ύπολειπομένων έτι δύο ήλικιών τή:
εφεδρείας, πρός δέ καί τά μητρώα δύο ήλικιών τής έθνο-
?ρουράς.

— Έ ν Μελίτη άπεθανε πρό τίνος έν ηλικία ετών 97 0
’ Ιωάννης ΓΙαπαφή;. όστις έκληροδότησεν εί; τό έθνος δλη»
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ιοΰ ιήν κολοσσιαίαν περιουσίαν, άνερχομένην εί; 156000 
ιρών στερλινών, ήτοι 3 ,9 0 0 ,0 0 0  δρ. Γούτων 60000  λίρας 

σιερλίνας διέθεσεν ύπέρ άνιδρύσεω; Ελληνικού ορφανοτρο
φείου έν Θεσσαλονίκη, έπονομασθησομένου λίεΧιτ/ωΐ, 
10000 λίρας ύπέρ τών έκπαιδευτηρίων καί τών φιλανθρωπι- 
χάν καταστημάτων Θεσσαλονίκης· 12000 ύπέρ τοΰ ένταΰθα 
’Ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα καί 8000  λ'ρας ύπέρ τοΰ εν
ταύθα Πολυτεχνείου· τάς δέ ύπολειπομένας 60000  λίρας λέ
γεται ότι έκληροδότηοεν είς τήν ‘Ελληνικήν κοινότητα Θεσ- 

λονίκης, ην κατέστησε γενικόν κληρονόμον του. Τό έλλη-
 ιόν έθνος δικαιούται νά σεμνύνηται, έχον νά επιδείξη, τοι-
σΰτα παραδείγματα γενναιοδώρου φιλοπατρίας.

— Διωρίσθη Οπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεω; γεωπόνος 
καί αμπελουργός παρά τω  αύτοκράτορι τής Άβυσσηνίας ό 
κ. Γ. Γουλιμής, σπουδάσας γεωπονίαν κα! ιδίως αμπελουρ
γίαν καί οινοποιίαν έν Βελγική καί Γαλλία.

— Σννελθοΰσα μετά τοΰ κ. Γκοτλάν είς κοινήν σύσκεψιν 
ή επί τών πλημμυρών τοΰ Αττικού άλιπέδου έπιτροπή έμε- 
λίτησε τό ύπ’ αύτοΰ έχπονηθέν σχεδιον πλωτής διώρυχος 
άπό τών ’Αλών μέχρι Φαλήρου. Τό μήκος τής διώρυχος 
έσται 2100-2500 μέτρων· ή δέ δαπάνη θά άνέλθκ, εί; 700 
περίπου δραχμάς κατά μέτρον, ήτοι 1470000— 1850000 δρ. 
έν δλω.

— Ή  Κυβέρνησις άπέστειλεν είς Παρισίοις τόν Ιατρόν κ. 
Άλεξα-δρόγιαννον, όπως μελβτήση τήν μέθοδον τοΰ Παστερ 
«ρός θεραπείαν τής λυσσης.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  

ΜΕΤ’ ΚΙ Η ΟΝΩΝ
άπό τ ω ν  ά ρ χ α ςο τά τ ιο ν  χ ρόνω ν  μ έ χ ρ ι 'τ ή ς  β α σ ιλ ε ία ς  

τ ο ΰ  "ο β ω νος  
ύπό S l i r p i - ia v o s  Π. AVM IIPrtV

Έξεδόθη τό δέκατον φυλλάδιον, περιεχον τά; έπομένας ει
κόνας εν τω κειμένω. Κομμωσις Δωριεω; εφήβου.— "Αγαλμα 
παρθένου νικησάσης έν τοΓς Ήραίοις.— Δώριος ρυθμός.— Ί  · 
ώνιος ρυθμός.—Ταναγραία κόρη.— Κουρεύς, ταναγρικόν εί- 

I δώλισν. — Μάγειρος. Ταναγρικόν είδώλιον. — Κεφαλή "Ιω- 
ι·" νος εφήβου. —  Έλληνικαί κομμώσεις ανδρώ· καί γυ

ναικών. —  Οί Δελφοί καί ό ΤΙαρνασσός. —  Νόμισμα εών 
’ Λμφικτυόνων. —  Τό στάδιον τών ίαθαικων άγώιων. — 
Ό  ’Ηρακλή; παλαιών κατά τοΰ Κρητικού ταύρου. -  
Τό άγαλμα τού ’Ολυμπίου Διάς.— Αρχαίος χρυσού; στέφανος 
έλαίας.—Όπλιτοδρόμαι έπί αρχαίου αγγείου. —  ΓΙχγχρατι- 
ασταί, άγαλμα έν Φλωρεντία.— Πύχτης, άγαλαα έν τώ Μου- 
σείω Δρέσδης.— Στλεγγίδες. Κίπόνες ό λ ο σ έλ ιδ ο ι. Τά έ- 
ρείπια τή; Περσεπόλεως. —  Τά ανάκτορα τοΰ Ξέρξου._

W i 'Εχαστον φνΛΛάδιον τιμαται δραχμής. Οί έγγρα- 
φόμενοι συνδρομηταί δέον νά προχαταβάλωσι τό άντίτιμον 
τών πρώτων δέχα φυλλαδίων, ήτοι δραχ. 10.

ΟΙ έκ τών συνδρομητών προκαταβαλόντε; τό άντίτιμον 
τών ήδη έκδοθέντων δ φυλλαδίων, άτινα άπεστάλησαν αυ- 
εοίς, παρακαλοΰνται νά άποστείλωσι νυν πρός τό βιβλιοπω- 

L έκίον τής « ’ Εστίας" τό άντίτιαον τών επομένων 5 φυλλα
δίων, φρ. 5, ίνα έξακολουθήση έγχαίρω; ή πρό; αυτού; 

Οστολη τών φυλλαδίων.

Ε Λ Λ Λ Σ
κατά  ·τό γ *ρ μ «ν ι*ό ν  τοΰ  Ίκ χ ώ δ ο υ  Φ ίλχε 

υ π ο  Ν .  Γ . Π ο λ ί τ ο υ .

_ Έξεδόθη ήδη καί τό 13 φυλλάδιον, περιέχον τά; έπομένας 
“ναςς’Ολυμπιακοί αγώνες. (’Ολοσέλιδος.)— Συμπόται.— Κ 
ιλαΓο».—Λεξίωσις ξένου— Δείπ^ον — Οίνοχόαι.— Κρατή- 

PeC·— Ποτήρια.
, Τιμή έκαστου φυλκαδίου έν ΆΟήναις δρ. 1,50. Έ ν ταίς 
εκαρχίαις κ ι! Τή αλλοδαπή δραχ. 1,75.

V _ Οί εκτών συνδρομητών προκαταβαλόντε; τό άντίτιμον τών 
έκδοθέντων φυλλαδίων, άτινα άπεστάλησαν αύτοΤς, πα- 

αλοΰνται νά άποστείλωσιν νΰν πρός το βιβλιοπωλείον τής

«Ε στίας» τό άντίτιμον τών έπομένων φυλλαδίων, φρ. 5 διά 
3 φυλλάδια, ίνα έξακολουθήση εγκαίρως ή πρός αύτους απο
στολή τών φυλλαδίων.

Οί βουλόμενοι τών συνδρομητών δύνανται νά προκαταβά- 
λωσι τό άντίτιμον καί ολοκλήρου τού συγγράμματος, δρ. 32 
οί έν Άθήναις,δρ. 35 οί έν ταίς έπαρχίαις καί φρ.χρ.35 έν τή 
αλλοδαπή. Οί προκαταβαλόντε; ήδη τδ άντίτιμον φυλλαδίων 
τινών κα! ίπιθυμοϋντες νά έγγραφώσι συνδρομηταί θέλουσι 
πληρώση μόνον τό υπόλοιπον πρός συμπλήρωσιν όλου τού 
αντιτίμου τού συγγράμματος.

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

κ. Γ. Κ. Τ . Σας ευχαριστούμε». —  κ. Ν. X. Λάρισαν. 
Θέλομεν συμμορφωθή τή ύμετέρα παραγγελία.—  κ. Ν. I. Π. 
Κωνσταντινούπολιν. Έλήφθησαν. Τά ζητηθέντα φύλλα τοΰ 
Ρ. καί άπάντησίν μα; εχετε ταχυδρομικώς. Πλείστα; ευχα
ριστίας διά τά; φιλικά; σας φροντίδας. — Λ’ νναΟαεΐ. Πά- 
τρας.Θέλομεν προσπαθήσει νά σας άπαντήσωμεν διά τού προ
σεχούς φύλλου.— Φι.Ιίσζηρι Γ. Σ. Δ. Ό  Ββ^Ιϊ έν τή « Ι 
στορία τών ‘Ελληνικών γραμμάτων« διά μακρών περί τού 
θέματος τούτου πραγματευόμενος, καταλήγει είς τό έπόμενον 
συμπέρασμα; «Άναγκαίως πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι ή 
χρήσι; τής γραφής ην γνωστή έν Έλλάδι εν χρόνοι; προγε
νέστεροι; τών ομηρικών ή δέ γνώμη ότι είσήχθη τδ πρώτον 
είς ‘ Ιωνίαν κατά τού; χρόνους τής άκμής τής έπικής ποιή- 
σεως, ή καί μετά ταύτα, καί έκείθεν μετεδόθη εί; τήν άλλην 
Ελλάδα, είναι παντελώς άβάσιμος.· (τ. Λ' σ. 200). —  Τά 
περί τής τυφλότητος τού Όμηρου μυθευόμενα προήλθον έχ 
ττς έν ‘Οδύσσεια μνείας τοΰ τυφλού αοιδού Δημοδόκου, εν 
τώ  δποίω ίπιστεύετο ότι δ Όμηρος ηθέλησε νά απεικόνισε 
εαυτόν, καί έκ τού είς τόν "Ομηρον εσφαλμένοι; άποδιδομένου 
ΰμνου είς τόν ’Απόλλωνα, όπου αναφέρεται ότι ό ποιητής 
τούτου 11« !  Χίος τήν πατρίδα κα! τυφλός. Ό τ ι  ό Όμηρος 
δέν ήτο τυφλό; άποδεικνύουσιν αυτά τά έπη του· τυφλός ήτο 
άδύνατον νά ποιήση τόσον αληθείς καί ζωηρά; περιγραφας 
τής φύσεως. Τήν άντίρρησιν ταύτην φέρει καί δ Κιχίρων έν 
Τουσχουλάν. Ε' 39. — χ. Σ . Α . Θεσσαλονίκην. Έλήοθη- 
σαν. Σας εύχαριστούμεν. Κατά τά άλλα θέλομεν συμμορφι,ι- 
θή τή παραγγελία ύμών. —  Ιίυοία Ε. Δ. Τ. ’Οδησσόν. Ά -  
πεσταλη τό ζητηθέν βιβλίο' είς τόμους 3 καί έκ τών φυλλα
δίων τής « ‘ Εστίας· τά εύρεθέντα μόνον 3, τών λοιπών 2 
έξαντληβέντων άτυχώς. ι ό  άντίτιμον τού βιβλίου καί τών 
φύλλων φρ. 6,80 καί ταχυδρ. τέλη λ. 75 εϋαρεστήθητε νά 
πληρώσητε τώ αυτόθι κ. Γ. Κ. —  κ. Π. Ζ. Κέρκυραν. Ά -  
πεστάλη σειρά άπό 1 Ιανουάριου τώ κ. Α  Β. 8ν ένεγράψα- 
μεν, ποός ήμα; δέ τά δύο άλλα φύλλα. ΙΙεριμένομεν άπάν- 
τησιν είς επιστολήν μας. —  κ. Δ. Φ. ΓΙαΕιμάδιον ζυμωμένο·, 
αέ βόειον αίμα άπεξηραμενον λέγουσιν, ότι εινε καλλίστη 
τροφή τών κυνών. 'Ημείς δέν είμεθα κυνηγοί κα! δέ» τό έ- 
φηρμόσαμεν. — χ. Ν. Π. Φ. Κωνσταντινούπολην. Τό έγγρα
φον παρεδόθη είς τόν κ. Ά ντ. Μηλιαράχην, έφορβν τού άρ- 
χείου τής ’ Εθνολογικής Εταιρίας, έν ω καί κατετέθη έπ’ 
όνόματι τή; δωρητρία; δεσποινίδα; Κλεοπάτρας Πάσχου._ — 
κ. Ζ. Ο. Βερδιάνσκαν. Έλήφθησαν. Άπεστείλαμεν δ’ ύμίν 
τά ζητηθέντα, πλήν ένός, ώς ιδιαιτέρως σας εγράψαμεν. Τό 
περίσσευμα τηρούμε» είς τήν διάθεσΐ» σας —  κ Σ. Μπ. 
Λεόβαν. Ένεγράψαμεν άμφοτέρους κα! άπεστείλαμεν τά 
φύλλα άπό 1 ’Ιανουάριου.Σάς εύχαριστούμεν θερμώς δια τήν 
ευμενή ύποστήριξιν. Τάς αποδείξεις άπεστείλαμεν ταχυδρο- 
μικώς. —  ΣυγδρομντΤ). Ή  λέξις πιθανώς παράγεται έκ 
τής Κάφας, χώρα; πή; άνω Αιθιοπίας, ήτις είνε ή _ πατρί; 
τού Καφέ. Ή  δέ λέξις χαχβϊ εινε τουρκική- ή αραβική 
προφέρεται περίπου οΰτω : χα'ηνίζ' η χα'οε'.— κ. Ξ. Ε.Λ. 
Μεύραις. Άπάντησίν μα; λαμβάνετε διά τού κ. Β. — Σε6.
.τ . . Ρ Τ' Τ).. ?__«.._ιι ’Ρ’λ » ονιε νχι λ—τ̂ τ-ί ιν ίιιΓμ

ιύγγραμμα ύποχρεούται νά άποδίδη τα μή κριθέντα άξια δη- 
,ιοσιεύσεως χειρόγραφα. Ημείς βεβαίως δεν θά άποτελεσω- 
μεν έξαίρεσιν τού κανόνος τούτου.— χ. I. Τζ. "Τδραν Άπε- 
στείλαμεν τά ζητηθέντα. έγράΐιαμεν β’ ύμίν καί ιδιαιτέρως. 
— Δχγάιι καί Β ..  Σ . . .  Επιτυχείς.—  κ. Κ. Π. Έγενετο
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κατά τήν παραγγελίαν υμών— χ II. Γ. Γενίστσεσκ. Έλή- 
φθησαν. Μετά τή» άφαίρεσιν τοϋ αντιτίμου των 2 συνδρομών, 
μένουσι φρ. 22,50 διά τήν 'Ιστορίαν. Ί Ι  όλη τιμή τοϋ συγ
γράμματος τούτου δεν ώρίσθη έχ τών προτέρων, διότι άγ/ω- 
στον εινε ϊτι έχ πόσων τευχών θέλει άποτελεσθή — χ. I. Τ. 
Βώλον χαί Φ. Λ. Μ. Κέρκυραν. Τα ζητηθέντα άπετάληααν. 
—χ. Π. Δ. ©. Πάτρας, ά) ’Εντός τής πρώτης διετίας. Εις 
τήν 6’ Χα! γ' ερώτησίν σας άδυνατούμεν να άπαντήσωμεν, 
διότι δεν μας σημειόνετε εις τίνα σχολήν ανήκετε.— χ. Λ. Λ. 
Κ . Πάτρας. Έλήφθησαν άπεστάλη δ’ ύμίν ή σειρά, κατά έν 
μόνον ευτυχώ; ελλιπής. "Οφείλετε ήμΓν έ'τι τό άντίτιμον τών 
3 προηγουμένων φύλλων δρ. 1,05 Χαί ε:ι λ. 10 δι’  £ν δελ
τίο·/. — χ. Α. Ντ. Πλάτανον χαί Η. Μ. Καχούλ. Έλήφθησαν. 
— X. θ. Ν- Α. Μυτιλήνην. Έλήφθησαν, ιδιαιτέρως δ’  άπην- 
τήσαμεν εις επιστολήν σας.— Φι.1ημαθβΐ. Καθ' όσον γινώ- 
σκομεν, μόνον εί; τό εν Βερολίνω πχνεζιστήμιον είσήχθη ό δι’ 
ηλεκτρικού φωτός φωτισμός.— χ. Κ. Ν. Κ. Μοϋγλα. Τά γρα
φόμενα σας άνεχοινώσαμεν εις τόν χ. Α. Κ.. όστις άπήντησεν 
ύμΓν. "Η ύγιεινή τιμαται δραχ. 7.— χ. θ . Φ. ΒερολΓνον. 
Ταχυδρομιχώς έχετε άπάντηαίν μας.—ΦίΛορ Μ. Διότι έφήρ- 
μοσε κατά γράμμα τοϋ Πλουτάρχου: «Μέγας χίνδυνος βου- 
λεοθα: ά μη δεΓτόν ποιεΓν δυνάμενον ά βούλεται.»)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ

"Ερχομαι γοργά πρός σε, όπως είμαι 3ν μ' αφήσης, 
κωμη γίνομαι γνωστή, άμα με οξυτονήσης.

Αημιίδη αΙνίγματα γαΛΛιχά.
3

Viou davan, Viou darei, mort i mci? ('Απ’  έμπρός ó 
ζωντανός, χι' άπ' όπίσω ό ζωντανός, χαί ’ς τή μέση ό 
πεθαμένος).

3  ι
Quand Μ Tri qou'ci z" ei, quand n’cn torna qou’ ci ma
z’  la? (όταν πάη είναι τό ίδιο χαί αλλάζει όταν γυρίση.

■4

Ua que z’ ei vouidc la neit et pie le djour? (Τ ί ’ ναι) 
αδειανό τή νύχτα χαί γιομάτο τήν ημέρα ;)

Corta dama, grand eolelion, tui lö pii qii’  e) f;i, en 
legse OU 1>οε·οη.(Κοντή χυρά, μαχρύ φουστάνι, χάθε πάτημα 
ποϋ χάνει, άφίνει ένα κομμάτι.)

X P E U V r  A - T I S T H I P I O I N T
21 Μαρτίου 1886

¿αινεία τής Κυοερνηαεως

Τών 170,000,000 τών 5 ·/, Φρ. χρ.
■ 120,000.000 τών 5 ·  ■ »
. 60,000,000 τών 6 . . .
. 26,000,000 τών 6 . . .
. 25,000,000 τών 9 . . .
. 25 000,000 τών 8 . . .

10,000,000 τών 6 · »  .
• 4,000,000 τών 8 ■ ·  ·

6,000,000 τών 6 ·  Λρ. παλ. 
Κτηματιχχί Όμολ. Έθν. Τραπέζης

ών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 
Π ισ τω τικ ά  Κ α τα σ τή μ α τα

ΕΤΑΙΡ1ΑΙ 
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 
Γεν·.χή Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου , . · 
Σιδηράδρ. Αθηνών καί Πειραιώς.. ·
Εταιρία Φωταερίου..................  Δρ.

ΣυναΛΛαγματα 
ΛΟ ΝΔΙΝΟ Τ— Τραπεζικόν Όψεως-----

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

• Τραπεζικόν 3μην
Νομίσματα

Ειχοσάφρχγχον.......................... ..
Λίρα οθωμανική................................

Τ ρίχοοσα Τ «μη,

328—
333.— 
400.50 
3 5 8 .-  
268—
259.
177—  
236—
85.50

440.50

3575-
65—
60.50
67.50 

250—

32.65 
32.45 
1.29 V, 
1.28 7ε

25.68
29.15

Λ Υ Σ Ε ΙΣ
1

1. Λυ-χοϋργ-ος. 2. Όσ-μάν. 3 Μαν-τώ (θυγάτηρ τοϋ 
Τειρεσίου χαί μήτηρ τοϋ Μώψου.) 4. Τω-δίας. 5. Βίας.

ΕΞΕΔΟΘΗ Α Ρ Τ Ι

ΑΤΤΙΚΑΙ  Ν Υ Κ Τ Ε Σ
Τ Α  Α Π Α Ν ΤΑ

Σ · Ν · Β Α Σ ΙΛΕ ΙΑΛΟ Υ .

Τόμος α ' .— Ο! Καλλέργιι — Λουχας Νοταρας. Δρ. 5.— 
Τόμος Β’ .— Γαλάτεια.— Χίμαιρα. —Σχύλ.λα.—

’Τψηλάντης.— Σεμέλη— ’Αμάλθεια. Δρ. 5----
Τόμος Γ '.— Εικόνες. —  Κύματα. —  "Επεα 

πτεροεντα.— ΓΙαντοΓαι ποιήσεις.—Δρά
ματα.— Παραφράσεις.—  Δρ. 5.—

Τόμος λ '.— ΙΙεριέχων τά πεζά έργα τοϋ ποιητοϋ Δρ. 5.

ΟΙ 4 τόμοι όμοϋ δραχ. 16. Έκαστο; τόμος χωριστά δρ.
5. Διά τού; έ» ταΓ; έπαρχίαις χαί τή αλλοδαπή ζητοϋντας 
επιβαρύνεται έκαστο; τόμος με ταχυδρ. τέλη. λεπτά 60.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ Τ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ
Άπανθισμοι ’πισιο.ΙΆτ ’ Αδαμάντιον Κοραΐ} έκδίδον- 

τος ’ Ιακώβου Ρώτα. ’ Κν Άθήναις, έχ τής τυπογραφίας Κ. 
Ράλλη 1839. Τόμοι 3 δεδεμένοι. Τιμ. δραχ.20.

Tä δημοτιχδν μσμα .1rep! Γοΐ' vexpotl nde-i/pnU ύπό 
Ν . Γ. Πολίτου. Έν ’ Αθήναις, 1885. Δραχ. 2.

IIαιδιχη Άνθο.ΙηγΙα. Μετά προλόγου περί απαγγελίας 
ποιημάτων ύπό A. II. Κουρτίδου. Δραχ. 1.

Air τα rrpoooVrn. Κωμικόν παίγνιον εί; πράζιν
μίαν ύπό Γεωργίου X. Σουρή. Λεπτά 30.

Τα ' E.lJwrtxa χραΥιχ'ι, Ιφημερίς εχδοθςΓσα έν Μεσο- 
λογγίφ ύπό τοϋ φιλέλληνας 'Ελβετού Δ. I. Μάγ«ρ άηό Ίανου·
αρίου 1824 μέχρι Φεβρουάριου 1826, χα! περιέχουσα λεπτο
μερή ιστορία·/ τών εν τή ήρ-.ι[νή πόλει συμβάντων κατά τό 
διάσιημα τούτο. Α ντί δραχ. 20 τιμ. μόνον δραχ. 7. Ταχυδρ.
άποατϊλ. δρ. 8.60.

Το ΙΙασί leior των {ιίων. 90 πίνακες λαμπρώς <εχρω· 
ματισμένοι νατά φύσιν, εις μέρη τρία. Α ’ . Θηλαστικά. — καί 
Πτηνά.— Γ'. 'Ερπετά, ίχθΰς, μαλάκια, έντομα, σκώληΧες Β'. 
ακτινωτά. Μετ’ έπεςηνητιχοϋ κειμένου ύπό Ν. X . Άποστο* 
λίδου, ύφηγητοϋ τής ζωολογίας έν τίρ Πανεπιστημί»;». Σύγ
γραμμα ειδικόν διά τήν έν τοις σχολείοις καί κατ’  οίκον δι* 
δασχαλίαν. Εις μένα σχήμα, χχφτόδετον. Τ«α. δραχ. 75. 
μετά ταχυδο. τελών δραχ. 27.

’ Α ττ ικ ό ν  Η μερολόγιου  τοϋ 1886 ύπό Ειρηναίου Ά ·  
σωπίου. "Αδετο·/ δραχ. 5. Χουσόδιτον δραχ. 6.

Π οικ ίλη  ϋτοά , ετήσιον εθνικόν Ήμερολόγιον ύπό ’ !“>· 
Α. Άρσένη. "Ετος 1886. "Αδετον δραχ, 5, χρυσόδετον δραχ· 
7 '/ι- Μετά ταχυδρ. τελών άδετον δραχ. 5,50, χρυσόδετον 
δραχ. 8.

Γελοιογρα-ρικόν Η μ ερολόγιου  ύπό Κ. Φ. Σκόκου- 
Δρχ. 1. Μετά ταχυδρομικών τελών 1,20.

'ΐίμ ερολόγιον . Ι’ ω μ η ο υ * . Λεπτά 40.

ΙΈ Ι Ϊ Ι Ί ΊΟ ΙΓ  Ϊ Ο Ϊ Ρ Ϊ Ι

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
E I S  Τ Ο Μ Ο Υ Σ  3 -

Τ ι μ ό ό ν τ α ι  δ ρ χ χ .  5 . — Τ α χ υ δ ρ ο μ .  ά ι τ ο σ τ ε λ λ ό μ ε 7*  
8ρ χ χ .  5 ,5 0 .

Έ ν  Ά θή να ις , έχ τού τυπογραφείου τώ/ Κ α τασςημά τω » AV B S T .I Κ ίΐ VS TAV f tX t  Α Ι»Γ  1 886.— 374


