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Ο ΝΑΥΑΓΟΣ Τ ΙΙΣ  Κ ΤΝ Η ΙΑΣ . Μ υθ ισ τόρη μ α  Ί ο υ -  
Βέρν **1  Ά νδρέου  Λωρή. (Μετάφρ. A  Π. Κουρ-

Σ1ΙΥΡ.ΥΠ, ύπό ’A n . Μηλιαράχη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΛΚΕΛΟΝ, π ο ίημ χ  : ύπό Κωστή Πα- 

Ιβμά.
ΕΠΙΣΚΕ ΙΊΣ  ΕΙΣ ΓΟ ΕΡΓΑΣ'T U P IO *  T O T  ΠΑΣΤΕΡ. 
HA ΓΕΙΝΠ ΙΙΘΟΠΟΙΟΓ.
ZUMEiaSEIZ.

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

’Εν τ»Γ; άνασκαφαΓς τή; Άχροπολεω; εύρέθησχν πρό τι- 
ήμερών χ ιι 12 μεγάλχ άγνεΓα μολύβδινα, ήμίσιο; μέ- 
ι τήν διάμετρον.

— II ’Ακαδημία των επιστημών τού Βερολίνου ένετεί - 
:το τώ ύπολο/χγώ Ι)ίθΓΐ νχ εξερεύνηση τά βόρεια μέρη

Μιαρά; ’Ασίας χχί ιδίως τά πέρις τή; Περγάμου.
-Α ! γερμανικοί εφημερίδες άγγΙλλουσιν, ότι ο! μχθηταί 
εν Άμστελοδάμω γυμνασίου προς πανηγυρισμόν των έγ- 

ινίων τοΰ νέου καταστήματος του γυμνασίου έδίδχξχν κα
τά τέλη τοΰ παρελθόντος έτους τήν 'Αντιγόνην τοΰ Σοφο- 
>ν; έν έλληνιχή γλώσση, άδοντε; ελληνιστί χαί τα χορι- 
ασμχτχ χατά τήν μουσικήν του Μένδελσων. Προσθέιιου- 

δέ ότι δ έν Άμστελοδάμω γενικό; πρόξενος τή; Ελλάδος 
Βλάχος έξέθηχβ ποός τήν ελληνικήν χυβέρνησιν τοσοϋτον 
υσιωδώς τά τή; έορ :ή;, ώστε ό βασιλεύ; ημών προσεκά- 
ι τού; μχθηιά; νχ έλθωσιν εί; ΆΟήνχ;, όπως διδάςωσι 

ετ,ν Σοφόκλειον τραγωδίαν καί ότι προτίθενται νχ έλδωσιν 
οντοι κατά τχς έορτχς τοΰ Πάσχα, τον βασιλέω; Γεωργίου 
αατχβάλλοντος πασαί τάς άπαιτουμένχς δαπάνα;. Ά λλ ’ ή 
ίγγελίκ αΰτη των γερμανικών Ιφημερίδων -κερί προσκλήσεω; 
Ν  'Αθήνας :ών μχβητών είναι, ώς πληροφορούμεδα, παντελώς 
««σιμός.

— Ή  εισαγγελία των I* Λαμία πρωτοδικών, έχτελοΰσχ 
διαταγήν τοΰ υπουργείου τής δικαιοσύνη; στχλεΓσχν πρός

»τις του; παρά πρωτςδίκαις είσχγγελιΓς, έπεμψεν εις τό 
Γον τή; Ιστορική; και εθνολογικής έταιρία; χιβώτιον 

„  -χον συλλογήν όπλων, ληφθέντων κατ’ εκλογήν εκ των 
|·»τοΐ; χνχχριιικοΓ; γρχφείοι; κατατεθειμένων πειστηρίων.

Εις τό άρχεϊον τή; αυτή; έταιρία; εδωρήσατο ό εν 
■>η ιατρό; κ. Μ Π. Κοσονή; πολλοΰ λόγου αΕίχν συλ- 
ν έγγραφων, αναφερομένων ιδίως εις τήν ιστορίαν τή; 

Ίνιχή; έπαναστάσεω;' τούτων τά σπουδαιότατα είσίν · εμ- 
ιυτιαή τι; έπ.στολή τοΰ Πετρόμπεη πρό; τόν αδελφόν 
κα! έμπιστευτικαί έπιστολχί τοΰ Καποδιστρίου πρό; τόν 

Βχητήν Σπάρτης Κορνήλιον περί τών έν Λακωνία στάσεων 
Ιι ταραχών, αιτινες μετά τών εμπιστευτικών επιστολών του 

Ιρνήτου πρό; τόν Εύγενίδην. χρηματίσαντα διοικητήν 
—πάρτης μετά τό» Κορνήλιον, άποκειμένων εν τώ αυτώ 

.είω έπιχέουσι πολύ φώ; εις τήν ιστορίαν τής Ελλάδος 
*  :0'-'ν χρόνου; εκείνους. Έ ν τοΐ; δωρηθεΓσιν έγγραφοι; 
■περιλαμβάνεται πρδ; τούτοι; και κατήχησι; τών Φιλικών, 
δίπλωμα έπι περγαμηνή; διορισμοΰ προξένου τή; *Κ- 

Όυ πολιτεία; έν Πελοποννήσω έν Ιτει 1801. Ή  Βέ φι- 
ο; κυρία Αικατιρίνα Β. Παπαθανασοπουλου εδωρήσα- 
τό μουσεΓον τή; αύτής έταιρία; δύο πιστόλια έν κον-

τοτούφεκον και £ν άριστεΓον τοΰ άγώνος ανήκοντα εί; τόν 
συζυγόν τη; Δ. Παπαβανασόπουλον, αγωνιστήν, καί ζεύγος 
χρυσοποίκιλτων έμβαδων γυναικό; Μαντινείας, εργασία; τοΰ 
παρελθόντος αιώνας.

—  Έ ν τώ τελευταίο) τεΰχει τυΰ μηνό; Μαρτίου τής Έ -  
φημερίδο; τοΰ Τιβσσικοΰ υπουργείου τής δημοσία; εκπαι
δεύσει·); εδημοσιεύθη μακρα κρίσι; τοΰ κ. Γαβριήλ Δεστουνη 
περί τή; πραγματεία; τοΰ κ. Ν. Γ. Πολίτου ·Τ ό  δημοτικόν 
ασμα περι τοΰ νεκρού αδελφού·.

—  Ό  καθηγητή; τών έν Γράτ; Πανεπιστημίου κ. Γ. Μά- 
υιρ ίδημοσίευσεν έν τώ «άρχείω τή; νεωτέρα; φιλολογία;· 
συγκρισιν τοΰ έλληνικοΰ δημώδους άσματος · ?Α κυρά Μα- 
ριώρ», άντρα; σ* πείνασε κτλ.. ·  πρό; δημώδη γερμανικά και 
ολγκρικά άσματα.

—  Έ ν Πάτραι; έδημοσιεΰδησαν τά τέσσαρα πρώτα φυλ
λάδια νέου περιοδικού συγγράμματος, τοΰ Φάρην, έχδιδο- 
μένου δίς τοΰ μηνό;.

—  Έν έσπερίδι τής έν Έρμουπόλει λέσχης Ελλάδος ό κ. 
Ίω . Φουστάνο; ώμίλησε ·περί μουσική;·, πραγματευτεί; 
περί τή; πρώτη; άρχήί αυτή;, περι τής φυσική; ιδιότητα; τώ » 
ηχωνκαι τής ποιότητο; αυτών και περί τή; φυσιολογικής καί 
ηθικής έπενεργεία; τή; μουσικής έπί τοΰ ανθρώπου.

—  Έν τώ -Ταμείφτής ημεδαπή; καί άλλοδαπής γραμματο
λογία;· (Bas Magazin Γ. ilic Litteratur des In- u. Aus
landes· δ κ. Αυγ. Βόλτ; έδημοσίευσεν έμμετρον γερμανικήν 
μετάφρασιν τή; Ημέρας καί Νυκτά;, ποιήματος τοΰ κ. Στ. 
Δ. Βάλβη.

—  Έν τή τριμηνιαία νομική επιθεωρήσει (The Law 
quartcly Review ), άγγλιχώ περιοδικώ συγγράμματι, «δημο- 
σιεύθη πραγματεία τοΰ G. Ruby περί τή; γορτυνιακή; βω- 
δεχαδέλτου, ήτοι τή; πολυβρυλήτου έπιγραφή; τή; χρητιχή; 
πόλεω; Γόρτυνος.

— Καδ’ S έπιστέλουσιν έξ Αίγυπτου εί; τήν Άχαά-ηιιίατ 
τοΰ Λονδίνου περι τών έν τή αρχαία έλληνική πόλει Ναυ- 
κράτει άνασκαφών, τήν πρώτην ίβδομάδχ τού Μαρτίου κα- 
βαιρομένου τοΰ ίεροΰ τή ; ’ Αφροδίτη; εϋρέβησαν πλεϊστχ πή
λινα άγγεΓα, εχοντα γραφά; άρ/αϊκάς, πλήν δέ τούτου ώρί- 
σβη έπκκριβώς ή δέσι; τοΰ τεμένους τή; Σαμία; Ήρα;.

—  Ό  Πολωνός ποιητής ’Αλέξανδρο; Σβιετοχόβσκη εξέ- 
δωκεν άρτι τήν ' Λσπαοϊαν (Aspazya) δράμα, ού ή υπόδε
σι; έλήφδη έκ τοΰ ομωνύμου μυθιστορήματος τοΰ Γερμανού 
χάμερλιγχ. Ήρωί'ς τοΰ δράματος είναι ή περιώνυμος φίλη 
τοΰ ΙΙερικλέους.

—  Τό έν Βερολίνο) Γερμανικόν αρχαιολογικόν Ίνστιτοΰτον 
άπεφάσισε να συγχώνευση τά έν 'Ρώμη από τοΰ 1829 πε- 
ριοδικώς έκδιδόμενα·Χρονικά τοΰ ’ Ινστιτούτου· καί τ ά ' Α 
νέκδοτα μνημεΓα· μετά τής άπό ί.Ι έτών εν Βερολίνω γερμα- 
νιστί έχδιδομένη; >'Αρχαιολογική; έφημερίδο;· εί; νέον μέγα 
περιοδικόν σύγγραμμα, γερμανιστί γρ φόμενον καί ¡»διδόμε
νο·» έν Βερολίνω. θά εξακολούθηση δ’  έν ’ Ρώμη ή εκδοσι; τοΰ 
• Δελτίου τοΰ Ινστιτούτου,· τοΰ περιέχοντας αγγελία; περί 
τών έν Ί τα 'ία  άρχαιολογικιον ευρημάτων καί έν Άθήναις 
ή τών ■ 'Ανακοινώσεων τοΰ Γερμανικού ’ Ινστιτούτου· (Mit-
iheiluiigen des deutschen arckKulogischcn Institutes.)

— Ή  ’Αγγλία είνχι ή κατ’  εξοχήν χώρα τών εϋώνων 
καί τών βαρυτίμων βιβλίων. Έ ν ω αί πριΰται εκδόσεις τών 
νέων συγγραμμάτων, μάλιστα τών μυθιστορημάτων, πω- 
λαΰνται εί; τιμά; χαταπληκτικώς υπερόγκους, έκδίδονται 
συγχρόνως έκεΓ καί βιβλία ων ή εύθηνία φαίνεται μυθώδης. 
’ Εσχάτως τά έν Λονδίνο) βιβλιοπωλεΓον Cassel καί Σας άν- 
έλαόε τήν έχδοσιν τών κλασσικών έργων απάντων τών εθνών 
έν συλλογή δημοσιευόμενη έπιμελεία τοΰ χαθηγητοΰ Mor- 
ley, τή Έ^τιχη ΒιβΑιηθήκΐ} (National Library), ή; έκα
στο; τόμος άποτελουμενο; έκ 200 περίπου σελίδων καί λαμ- 
πρώ; έκτετυπωμένο; πωλείται άντϊ τριών πεινών (ήτοι 33 
λεπτών μόνον).’Αλλ' εύθύ; μετά τήν έκδοσιν τών πρώτων τό
μων τής συλλογή; έκείνη; έτερον βιβλιοπωλεΓον έν τή αυτή 
πόλει, τό τοΰ Roiilledge. ήρχισε νά δημοσιεΰη όμοίαν συλ
λογήν,τήν Π'ίγκιίσηιον litβΛίο^ήχητ (Roullodges World 
Library), ή; οί τόμοι ϊχουσι τ*ν αύτόν όγκον καί τήν αύτό.
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τιμήν. Ό  πρώτος τόμο; τής συλλογής ταύτης περιέχει με- j 
τάφρασιν τού Φάουστ τοΰ Ι’χαΓτε. ΆναγχαΓον όμως χρίνομεν 
v i προετεθή, ώς καθιστώ« ευεξήγητο« εό εΰωνον τής τιμής, 
ότι τήν πρώτην ημέραν τής έχδόσεω; έπωλήθησαν ειχοσαχις 
χίλια αντίτυπα τού τόμου έχείνου. _ _

  Έ ν  τινι των τελευταίων φύλλων τοΰ ρωσικού εικονο
γραφημένου περιοδικού ·Ν ίβα · εδημοσιευθη τό τελευταΓον 
διήγημα τού Ί6άν Τουργένιεφ, τό ίπιγραφόμενον .Τό τέλος·. 
Τό διήγημα τούτο έγράφη κατ' άρχας γαλλιστί καθ' υπαγό- I 
ρευσιν τού άσθενούντος συγγραφέως, μετεφρασθη ο* εκ του 
γαλλικού χειρογράφρυ ύπό τού Δ. Β- Γρηγορόβιτζ διακεκρι
μένου 'Ρώσσου συγγραφέως.

— Άποφάσει τής Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’ Αμερικής άνεγνωρίσβη ώ; πολιτεία ή 'Αμερικανική χώ
ρα Δακοτά, οΰτω δ’  6 άριθμός των όμοσπόνδων πολιτειών 
τής ΙΙορεΙου ’ Αμερικής ηΰξήθη 39. Έ ν  τή νέα πολιτεία 
οΐκούσιν ώς έπι τό πλεΓστον Γερμανοί αποιχοι. “Εχει δ' αυ
τή Εκτασιν 149 100 τετραγωνικών μιλλίω», ήτοι ύπερδιπλα- 
σίαν τής 'Ελλάδος, καί πληθυσμόν 135177 κατοίκων, κατά 
την τελευταίαν άπογραφήν τού 1880, νύν δε πιθανώς 400000 
ή 500000 περίπου, ύπολογιζομένου ότι κατά τάς έκλογάς τού 
1884 έψήφισαν 86704 έχλογεϊ. Πρωτεύουσ» πόλις αυτής 
από τού 1. 83 είναι ή Βίσμαρχ, φέρουσχ τό όνομα τού με
γάλου ομοεθνούς τών έκπατρισθέντων αποίκων.

Ν Ε Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ

Κωστή  Ι1αλ*μ5. Τραγούδια  τή ς  ΙΙα τρ ίδος μου. 
Τραγούδια τής Λίμνης,Τραγούδια τής καρδιάς χαί τής ζωής, 
Πολεμικά τραγούδια.Έν Άθήναις 1886 12ον σ. 196.δρ.2,50.

Ή  Μούσα τού κ. Παλαμά εΐ«ε πλήρης ζωής, πλήρης 
νεότητος καί καλλονής- άλλα τό αδρόν, τό περικαλλές 
αυτής σώμα δέν ενδύεται πιντοτε καθώς πρέπει- έξ 
ιδιοτροπίας ή άλλη; τ.νό; αιτία; περιβάλλει ενίοτε τόσον 
άχόμψως τά θέλγητρά της, ώστε κατορθώνει να τα άσχημί- 
ζη, άντιθέτως πρός πολλάς γυναΓχας  ̂αΓτινες άγωνζονται καί 
έπιτυγχάνουσι νά έξωραίσωσι την ασχήμιαν των. Προφανώς 
ή Μούσα τού κ. Παλαμά δέν είνε διόλου φιλάρεσκος, δέν 
καταδέχεται νά κάμη ακκισμού; διά ν’ άρέση· έξ ύτιερηφα- 
νίας άρά γε ή ·ξ  άπέιρίος, πιθανόν καί έκ τών δύο. ̂

Ό  κ. Παλαμας είνε, καθ’ ήμας, αληθής ποιητής, αν από 
τής λέξεως ταύτης καθαρθή ή σκωρία τής κοινοτοπίας καί

ΓΤ . .  ________ . « · ι · , ν ε   ̂ ρ-ττ: ν ΛΓίν.Γ. . Τ Τ. ί

Ιχει τόσην φαντασίαν, ώστε γράφων τα ποιήματα του δεν 
χρησιμοποιεί" ουδόλως τήν μνήμην του' είνε πρωτότυπος. Ο! 
στίχοι του δέν φέρουσιν ούδενό; τών επισήμων εργοστασίων 
τήν σφραγίδα· ίσως δέ διά τούτο δέν Ετυνον άμέαως θερμής 
υποδοχής· τό κοινόν δέν ήκουαε τόν συνειθισμένον του σκο
πόν, ήκουσε χάζι π ϊίΛΛο, ξένισαν^ τό ούς αυτού. 
Ά λλ ’  εις τούτο πτατει καί ό κ. Παλαμας- ενιαχού είνε τόσον 
στρυφνός ώστε ή άνάγνωσις ποιημάτων του τινών καταντά 
επίπονος. Πράγματι, τήν στιγμήν καθ' ήν μας συγκινεΓ μέ
χρι μύχιων δια περιπαθών φθόγγων του, σκοτεινή τις εκ- 
φρασις ή άνακριβολογία πνίγει διά μιας όλην τήν συγκινη- 
σίν μας, καταστρέφει όλον τό γόητρον. Πώς να μας βέλξω- 
σι οί στίχοι :

Χριστέ μου ! ’ Εσύ πού πιθανές γιά τήν ζωή καί μόνη 
Πού Εχεις μέ τό θάνατο τό θάνατο συντρίψει 
Τό θάνατο, απαίσιο διαμάντι, πού ή σκόνι 
Ή  ίδική του μοναχά μπορούσε νά τό τρίψη. ..

άφ’  οΰ ολίγον ανωτέρω Εχει ήδη καταταράξη τά νεύρα 
ήμών ό ώ; τριγμός πριονιζομένης ΰέλου ήχών στίχος ούτος. 

Ό μως αλλού ξεχάριρωζα πετούνε τα μυαλά τους.
Αί καλλιτεχνικοί αΰται λιποψυχία! _δέν εινε δυστυχώς 

σπάνιαι. παρά τω  κ. Παλαμα. ομολογούμε« δέ τούτο βλιβό- 
μενοι καί άπορούντε; πώς ή αϋτή χειρ έκ̂  τού αυτού μαρμά
ρου καλλιτεχνεΓ καί ανδριάντας άξιους νά έλκύωσι μετ’  α
γάπης τό βλε’μμα, μαρμαροκοπεΓ δέ χαί βαθμίδας αξίας νά 
τρίβωνται ύπό βαναύσων πελμάτων. Πολλάχις δίδει σημα
σίαν άνωτέραν ει'ς λέξεις στερούμενος ταύτης, τάς Εκλαμβά
νει ώς άβάμαντας έν ω είνε ύαλοι- α! λέξεις ¿Λοφρεσχα, 
χαζεύω, γΛε'πι, με-Ιοζαχαράζα, γ.Ιυχα, αιραχταρι, 
καί άλλαι ών δυστυχώ; ποιείται χρήσιν εινε τόσον χυδαία·.

καί πεζοί ώστε καί ή ύψίστη Εννοια δεν δυνατό, να κατα- 
στήση αύτα; ποιητικά; όπως δέν δυναται του μεγίστου αυ- 
τοκράτορος ή ε.'χών έπί χαλκού σφραγιζομένη να παραγαγη 
εικοσάδραχμου άλλά πεντάλεπτου κερμάτιον ναι. εινε αναν. 
τίρρητον ότι ή τέχνη είνε κατώτερα τής εμπνευσεως _ πίζα 
τώ κυρίω Παλαμα, ότι ή ιδέα καί ή λέξ.ς παλαίουσιν εν «υ- 
τώ  καί ότι πολλάκις ή λέξ.ς Εξέρχεται εκ της πάλης ν,κή. 
τρία κρατούσα έν τή χειρί ράκος της αντίπαλουτης. Λλ/.i 
τούτο δέν προέρχεται έξ άτεχνίας ώ; επ, τό «ολυ δ,.τ, του; 
σιίχους του επεξεργάζεται ό κ.Παλαμας οσο» ολίγ.στοι, αλ- 
λά καί ώ; εκ τού είδους τής ποιήσεω; αυτου. Οταν τις α· 
ναλαμβάνη νά έκφρίση λεπτοτάτα; αποχρώσεις αισθημάτων, 
έννοιας τόσον λεπτάς ίς  ό Sully Prudhomme.4 πο.ητης Sv 
θαυμάζει ό κ. Παλαμας,παρομοιάζει προς ψυχας αιτ-.νες α· 
μα συλληοθώσι χάνουσ. τήν χρυσήν κον.ν των πτερύγων των, 
πώς νά μήν είνε άτελής ένίοτε περ. τη. Εκφρ.σιν αυτών, πως 
νά μή, είνε ένίοτε σκοτεινός; έπιχε.ρεΓτο δυσχερις ο κ. Πα- 
λαμάς γνωρίζω, τού; συμπαρομαρτουντ.ς κίνδυνους- σκο- 
τεινόν δέ καθιστφ αύτόν καί ή συσσωρευσ.ς πολλών εν ταυ- 
,ώ  εννοιών- πολύτιμα πράγματα ρίπτει φυροην μίγδην εντο; 
στενού χώρου, έν ώ δ,’ αύτών ήδύνατ. νά διακόσμησα; με- 
γάρον δλον. Τούτο δ' ένόησε καί ουτος και δια_τούτο ηρξα- 
το τής λαμπρά; σειρά; τών έπ.κολυρ.κων__αύτου ποιημάτων 
οΐα τά .Vyara τΐκ ΓιαχΛζ, V *ορη χηςΑημτον.

Μετά τάς αύστηροτάτας ταυτα; επιφυλάξεις β.τι  ̂καί -αν 
εΕπω θά είνε Επαινος πλέον. Ό  κ. ΤΙαλαμάς ως προ: την ποιη
τικήν φύσιν καβ" ήμά; είνε εις έκ των ολίγων ποιητών oj. 
παρήγαγεν ή νεωτέρα Έλλας, άρκ.Γδε ό,τιΕχ». εν τη καρ- 
δία αυτού νά δυνηθή νά έκφραση φρισσον _ εκζωης κα καλ- 
λιτεχνημένον όπως διαπρεπή θέσιν λάόη εν τή φιλο ογ α η 
μών. Συγκρίνατε τά ποιήματα αυτού προς τα έργα και καλ- 
λίστων Ετι ποιητών ήμών. "Υπό τάς λέξεις ουδέποτε σχεβό. 
θά εύρα,« τό κενόν ή ποίησίς του φορεΓ σκα.αν ενίο« επαρ- 
χιωτικήν έσθήτα ήτ.ς τήν στενεύει άλλα δεν δμο.α,ε. τας 
ποος μετιμφίββιν σχολά; exclv'/ς τας χρεμαμεναζ ^Ρ° |
καταστημάτων χατά τας ά-πόχρεως  ̂ τας μη περι α . ον .τ 
σώμα άλλ’ ύπό τού άέρος όγχουμένας. 'Α ν  επέτρεπεν ο στε
νός ενταύθα χώρο; θά έπεχειρούμεν λεπτομερεστεραν α«λυ- 
σιν τής ποιητικής ιδιοφυίας τού κ. Παλαμα. tj.iv 4
άτ.να κατά προτίμησι. πραγματεύεται καί του τροπου ο: 
ού πραγματεύεται αύτά καί θά ώρίζομεν, αν ηουναμεθα, πο
σά; χορδά; Εχει ή λύρα αύτού καί ποια εινε η αρμονίκω- 
τέρα. Ός συμπέοασμα τών άνευ αξιώσεων αύθεντία; έκφε -ο- 
μένων κρίσεων ήμών έπάγομεν τούς Επομένους στίχου; ου; 
ό κ. Παλαμά; άποτείνων οΰχί δικαίως ει'ς τόν Σολωμόν η- 3 
γνόει ότι άπέτεινε δικαιότερου καί πρός έαυτόν.

ΰαθειά καί σύ μέσα ’ ς τό νού κλεισμένοι 
Έκουβες τήν ιδέα, λάαψι θεία,
Κ’  έχύτταζες μέ στίχους καμωμένη 
Γιά να τήςπλάσης άξια κατοικία·

Μά μέσα σου έξύπναε ξαφνικά 
Ή  φαντασία δύναα·. γεμάτη,
Κ Γ  ό τι Εχτιζε; ίσύ πονετικά 
Τά γκρέμιζε σά χάρτινο παλάτι.

Γιατί για τήν ιδέα. λάμψι θεία
Δεν των «τείχων σου τα κάλλη’
Καί ήταν ή δική σου φαντασία 
Παράξενη, άνυπόταχτη. μεγάλη.

'Στής θάλασσα; επάνω τά νερά 
Ένας τεχνίτης μέ μυαλό καί γνώσι 
Βαρύν άγώνα είχε μιά φορά̂
Παλάτι ξακουστό νά θεμελιώση.

Τό ξακουστό παλάτι τήν ημέρα 
’ Στά κύματα κτιστό θαμποβολουσ»
Μά όταν ή νύκτ' άπλόνουνταν ’κεϊ πέρα 
Νεράιδα πεισματάρα τό χαλούσε.

Ένίκησε ώς τό τέλος ό τεχνίτης 
Κ ’  έρρίζωσε τό θαύμά του 'ς τό κύμα.

Τούς δύο τελευταίους στίχου; δέν παραβέτομεν διότι ό *· 
Παλαμά; είνε νέος Ετι καί εύρύ Εχει πρό αυτου μέλλον .

a . η  κ .
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Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΠκρΜκιυΟ,, 58 Μ βρτί··.

’Επανελήφθησαντή'22λήγοντο; α! συ·εδριάσειςέντη Βουλή, 
ατά τήν προιτην συνεδριασιν ό πρωθυπουργό; έποίησεν εί- 
,ΐγησιν εί; τά νομοσχέδια, άτινα έσκόπει ή κυβέρνησις νά ϋ- 

ποβάλη εί; τήν κύρωσιν τής βουλής, πρός πλήρωσιν τών έν 
ή στρατιωτική καί ναυτική συντάξει τού κράτους κενών καί 
■;-ός έξεύρεσιν πόρων πρός συοτήρησιν τού στρατού. Μετά 
ύτον ώμΐλησεν ό αρχηγός τ ίς  αντιπολιτεύσεως κ. X . Τρι- 
-'-πης, θέσας τό ζήτημα τής εμπιστοσύνης, άφ' ού χατέκρινε 

πολιτικήν τής χυβερνήσεως καί κατέδιιξεν αυτήν αγου- 
μάλλον εις εντελή ανικανότητα όπως «πιχειρήσωμεν πό- 

ον. Εις τούτον δ’  άπήντησεν ά πρωθυπουργό; κατακρίνας 
μακρών την πολιτείαν τή; προκατάχου κυβερνησειο;.

— Κατα τήν συνεδριασιν τής Δευ-έρα; τόν λόγον είχεν ό 
χ. Σ. Σωτηρόπουλο; χαί ό κ. "Αγγ. Βράχος, όστις έκηρύχθη 
κατά τής πολιτικής τής Κυβερνήσιως,χατά δέ τήν τή; Τετάρτης

τ' έχτενεϊ'ς πληροφορίας, ά; παρέσχεν εις τήν Βουλήν ό κ.
'  τών στρατιωτικών υπουργός, ώμίλησαν επί τοΰ πολιτικού 

ήτήματος οί κκ. 'Γόμαν, 6). Δηλιγιάννης καί Λομβάρδος,
—Τή παρελθουση Κυριακή ή ύπό τοΰ υπουργείου τών ε

σωτερικών διορισθεΓσχ επιτροπή πρός έξέτασιν τού άπό Κό
ρινθου εις Ναύπλιον τμήματος τού σιδηροδρόμου Πελοπόν
νησου δτήλθε τήν γραμμήν καί έξήτασε λεπτομερώς άπαντα 
τά τεχνικά Εργα, ποιησαμένη τάς προσηκούσας δοκιμασίας 
τών σιδηρών γεφυρών διά τριών άτμαμαξών. Τό σιδηροδρο- 
μιχόν τούτο τμήμα εύρέθη καθ' δλα συντετελεσμένον, πλήν 
μικρών τινων χαί άσημάντων ελλείψεων συμχληρουμένων 
άντός τής έβδομάδος. Τό τμήμα Κορίνθου Ναυπλίου πλήν τή; 
εξ Άργους ε 'ς Μύλου; διαχλχϊώσεω; είναι μήκους 64 χιλιο
μέτρων, ή δε διακλάδωσ-.ς Άργους, Μύλων, ήτις περατούται 
έντός τού επομένου μηνός, μ-όκους 9 1]2 χιλιομέτρων. Πλήν 
τών κυρίων σταθμών Κορίνθου, “Αργους, Μύλων καί Ναυ
πλίου ύπαρχουσι καί στάσεις εις Έξαμΐλια, Χιλιομόδια, Ά -  
Ιήνια. Άγιον Βασίλειον, όθόν άγουσαν ει'ς Νεμέαν, Φίχτια, 
Κουτσοπόδι τών Μυκηνών, Δαλαματάραν, Τίρυνθα καί Κε
φαλάρι. *11 εναρξ-.ς τής έκμεταλλεύσεως τού τμήματος τού
του γενήσεται κατά τάς άρχας τοΰ προσεχούς μηνός. Έ ν  
“ Ρλή ή έξ 'Αθηνών μέχρι Ναυπλίου οδός θά διανΰηται εντός 
επτά ώρών Τά Εγκαίνια τής γραμμής ταύτης έγένοντο έ- 
τισήμω; έν Ναυπλίω τή παρελθούση Τετράδι παρόντων τού 
Βασιλέως,τής Βασιλίσσης καί τού Πρωθυπουργού, 
ά 1— Κατά πάσαν πιθανότητα, μέχρι τέλους τού προσεχούς 
Μσίου Εσται περατωμένον καί τό απ' “Αργους εις Μύλους 

.ήμα τών σιδηροδρόμων Πελοποννήσου. Τό δρομολόγιον τής 
αμμής ταύτης κα! τής άπ’  'Αθηνών εις Ναύπλιο, θέλει 

ΙΧαταρτισθή ούτως. Έ ξ Άθηνώ. εις “Αργος θά άναχωρώσιν 
αμαξοστοιχία! δί; τής ημέρας, έξ Άργους εις Ναύπλιον έ- 
α«άκις καί έξ “Αργους εις Μύλους τετράκις.

— Έκ τών γενομένων μέχρι τούδε δοκιμών τού υποβρυ
χίου πλοίου Νόρδεμφελτ άπεδείχθη ότι δύναται τούτο νά 
ΙΜίζηται ύπό τό ύδωρ καί νά μένη έπί ώρα; ϋπ’  αυτό, άλλ*

[νυτε ή διευθυσις αυτού υπό τό υδωρ άπεδείχθη δυνατή, ου- 
~ι ή αίνησις καί μέτριας καν ταχύτητος, ούτε ή έξακόντισις 

κων. Όθεν ή χρησιμότης αυτού εν πολεμώ φαίνεται σφό- 
αμφίβολος.

— Ά φ ' ού ήτοιμάσθησαν έ. τώ ναύσταθμοι, ήρχισαν νά , 
^τίετώνται αι μυδροβόλοι τού Νόρδεμφελτ έπί τών πολε- ι
ων πλοίων.
— Τά νομοσχέδια, άτινα ύπέβαλεν ή κυβέρνησις εις τήν 
λην βίσί: α') περί συνομολογήσεω: δανείου 25 έκατ.δραχ.
: την εθνικήν τράπεζαν έπί καταναγκαστική κυκλοφορία·

περί προβιβασμού εις αξιωματικούς τών μαθητών τών δύο 
-ετέρων τάξεων τής στρατιωτικής σχολή; τών Εύελπίδων 
* τής τών ύπαξιωματικών γ' περί συντμήσεως τού χρόνου 

απαιτουμενου προς προβιβασμόν τών α.ορών τού κατα 
καί θάλασσαν στρατού εις ύπαξιωματικούς. δ’ ) περί έπα- 
υ εις ενέργειαν έπιτάκτων καί άποστράτων αξιωματικών 
ε ) περί προσλήψεω; έν τώ οτρατώ κατωτέρων άλλοδα- 
άξιωματικών.

*0 υπουργός τών στρατιωτικών εξέδραμεν εις “Αρταν 
έπιβεώρησιν τοΰ έκεΓ στρατού καί έπανήλθεν έκεϊθεν τό 
θόν Σάββατον.
Διετάχθη ή άνέγερσις οχυρωμάτων εις τά; παρά τό 
ά θέσεις, άπεστάλη δέ πρός τούτο εις λόχο; τού έν 

Η  έδρεύοντος συντάγματος τού μηχανικού.

— Ή  υπό τού υπουργείου τών στρατιωτικών διορισθεΓσχ 
έπιτροπή πρός αγοράν ήμιόνων άφικετο εις Νεάπολιν καί συν
ομολόγησε συμβασεν περι τουτου. Ή  πρώτη αποστολή ή
μιόνων θά γείνη κατά τό τέλος τής παρούσης έβδομάδος.

ΒΙΒΑΙΟΠΑΛΕΙΟ* ΤΠΣ ΕΣΤ ΙΑ Σ*
ΑΘΗΝΑ!. Μίγα φωτογραφικόν πανόραμα τής πόλιως τών 

’ Αθηνών καί τών πέριξ, μετά τής Άχροπόλεως, τού Θησείου 
καί τού λόφου τού Φιλοπάππου, μήκους 1 μ. 05, πλάτους 
0,24, έπί χαρτονιού μετά ωραίου περιβλήματος. Δραχ. 20.
Ταχυδρομ. άποστελλόμενον δρ. 21.

"Ομοιου πανόραιμ» τω ν  Α θηνώ ν, ει’ ς σχήμα μικρό
τερου, μήκους 1,20, πλάτους 0,20 μετά όμοιου περιβλήματος, 
δραχ 15. Ταχυδρομιχώ; άποστελλόμενον δραχ. 16.

ΠΕΙΡΑΙΕΪ’Σ. Μέγα φωτογραφικόν πανόραμα τής πόλεως 
μετά τού λιμενος, καί τών λιμενίσκων Ζέας καί Μουνυχίας, 
μήκους 1 μ. 65, πλάτους 0,24, έπί χαρτονιού μετά ωραίου 
περιβλήματος. Δραχ. 20. Ταχυδρ. άποστελλόμενον δραχ. 21.

ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Λεύκωμα περιέχον άπα- 
ψιν τών Άθηνώ., καί φωτογραφικά άπεικο»1σματα τής Ά 
χροπόλεως ει'ς δύο διαφόρους απόψεις, τού ΙΙαρθενώνος, τού 
Έρε/θείου, τών Καρυατιδών, τού Ναού τής Άπτερου Ν ί
κης, τών θεάτρων τού Διονύσου καί Ήρώδου τού 'Αττικού, 
τών στύλων τού Όλυμπιείου, τού θησείου καί τού'Ωρολο
γίου τού Κυρρήστου, έν δλω 12 εικόνας, έπικο'λημίνας έπί 
χαρτονιού. Δεδεμένον καλώς. Δραχ. 12. Μετά ταχυδρομ. 
τελών δραχ. 12.50

Εικόνες φωτογροιφ ικκΐ μνημείων τής χρχα ιότη- 
τος. μεγέθους 0,23χ0,15. Άχρόπολις, εις τέσσαρας δια
φόρους απόψεις.— Ή  πόλις τών Αθηνών. — Παρθένων εις 
τρεΓς διαφόρου; απόψεις. —  Προπύλαια. —  ΈρεχθεΓον. —  
Ναός Άπτέρου Νίκης. — Καρυάτιδες. —  “Αρειος Ιίάνος.— 
‘ Ανάγλυφα τοΰ Θέατρου τού Διονύσου. — θησεΓον. — Στύ
λοι Όλυμπιείου.— Ώρολόγιον Κυρρήστου.—Ναός Σουνιά- 
δος Άθηνάς. Έκαστη εικων χωριστά δρ. 1,50. 'Δποστέλ- 
λοντα·. ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

Αί ανται είχανεε ειε πχημα μεγηΑείεερογ, μεγε- 
θονε 0,_31,χί7,2Λ πωΑοννται έχασζΐ) αχεί ύραχ. 
2,60, άποσζέ.ΙΛηΥται εΛενθεραι ζαχνδρ. ζεΑΆν.

Ε Ικόνες  φωτογραφ ικα ί τοΰ  Π ανεπ ισ τημ ίου , τής 
'Α κ α δ η μ ία ς  κα ί του Π ο λυ τεχ νε ίο υ , μεγ«0ους 0,31 
X  0,25. Έκάσ-η δραχ.2,50. Άποστέλλονται έλεύθ. ταχυ- 
ορομ. τελών.

Ε Ικόνες λ ιθογραφιχαΐ τοΰ  Βασιλέως καί τής 
Βασιλίσστις, καί τών αγωνιστών Ύψηλάντου, Καποδι- 
στρίου, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ΚαραΤσκάχη, Μάρκου 
Βοτσαρη, Κανάρη καί ’ Ανδρουτσου, καί τών πολιτικών 
άνδρών X. Τριχούπη καί θ . Δηλιγιάνη. Μεγέθους 0,55χ 
0,43. Τιμάται έκαστη δραχ. 1,50. — Πάσα παραγγελία τών
εικόνων τούτων, μιδς ή καί πλειοτέρων όμοΰ, ταχυδρομιχώ; 
άποσιελλομένων, έπιβχρύνεται χαί με ταχυδρομικά τέλη
λεπτών 50.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  ΤΗ Ε  Κ ε Τ Ι Α ϊ

κ. Ν. I. Π. Κωνσταντινούπολην. Έλήφθησαν. Σάς ευχι- 
ριστούμεν. Ταχυδρομιχώ; δ' άπηντήσαμεν εί; επιστολήν σας. 
— κ. 1’. II. ’ Οδησσόν. Ένεγράφη ό χ. Ν. Κ., πρός ον ήρξατο 
ή άποστολή. Σάς εύχαριστοϋμεν διά τήν φιλικήν ύποστήρ·.- 
ξιν. —  κ. Ν. Α. Α. Οί ·Στόνοι· εν τή συλλογή τών ποιή
σεων αυτού, ·τό  όνειρο«· έν τή Άγορα , τό περί 'Αθανασία; 
έν τώ πρώτω τόμω τοΰ ·Παρ0ενών6ς·. Ό  ·*Γωμανός Διογέ
νης· χαί ή «'Ιστορία τών Ρωμαίων· ουδέποτε εόημοσιεύθη- 
σαν.— χ. Φ. Μ. Π. ΛονδΓνον. Τό ζητηθέν β:βλίον άπεστάλη, 
έπληρώθησαν δέ τώ κ. II. Γ. φρ. 12. Εις τά άλλα τής έπι- 
στολής υμών άπαντώμεν ιδιαιτέρως.— Ί’εΛοβΙβΑ"'· Όμοια 
παράπονα ακούονται χαί αλλαχού. Ίδου τΐ πρό ολίγων Ετι 
ήυερών Εγραφεν ε'ς Γερμανός Εν τινι περιοδικώ συγγράμματι' 
• Σήμερον ή έφημερίς καί τό βιβλίο« Γστανται αντιμέτωπα, ώ;
δύο πολέμιαι δυνάμεις άπό μηνός εις μήνα αυξάνει κατα-
πληκτικώς ό αριθμός τών ημερησίων καί τών Εβδομαδιαίων 
φύλλων. Ώ ς  χεφαλαί τής “Υδρας, καταλαμβάνουσι παρα- 
χρήμα τόν τόπον φθινούσης τινός έφτ,μερίδος δύο νέαι. και 
πληθύνεται άδιαλείπτως ό αριθμός εών αναγνωστών αυτών.
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εν ώ οί έκδόται χχι · ί  βιβλ.ιοπώλαι άκαταπαύστω; παραπο- 
νούνται διι όσημέραι άραιούνται οί άγορασταί των βιβλίων. 
— Μόνον διδακτικά βιβλία χαί κ·δαφώς επιστημονικά καί 
τεχνικά συγγράμματα πωλοΰνται ακόμη, μοί όλεγεν ¿π* ε
σχάτων όνομαστός έν Λιψία εκδότης· ήέχδοσις άλλων βιβλίων 
πλήν των τοιούτων. είναι αυτόχρημα μωρία.·—κκ. Γ. Κ. 
'Οδησσόν και Ν. Κ. Βουκουρέστιον. Έλήφθησαν, ευχαρι- 
στούμεν δ' ϋμΓν διά τήν φιλικήν φροντίδα. Άπηντήοαμεν 
χαί ιδιαιτέρως.— χ. Κ. Ν. Α. Σεδαστουπολιν. Δια χάρτινων 
βρυβλίων, ύπολογίί.οντες έκαστον προς δραχ. 2,50, η χαί δι’ 
επιταγής τινδς των αυτόθι τραπεζικών καταστημάτων έπ! 
Παρισίων.— κ. Κ. Ν. Ζάκυνθον. Έλήφθησαν άπαντα. Ά -  
πεστάλη δ’ ύμιν τό ζητηβέν βιβλίον, ·ύ  αντίτιμο* δραχ. 1,50 
καί λεπ. 25 διά ταχυδρ. τέλη. Σας ευχαριστούμε* διά τάς 
φιλικός φροντίδας σας — χχ. Γ. Κ · Τρίπολιν, I. Σ. Α. Σύρον, 
Ε. Β. Καλάμας, χαί I. Δ. Γέίακ. Έλήφθησαν.—κ. Δ. Β. 
Παρισίους. Σας ευχαριστοΰμεν. Ό ς  πρός την προσθήκην θέ
λομε* συμμορφωθτ, τή ύμετέρφ παραγγελία.— κ. Δ. 11. II. 
Κωνσταντινιύπολιν. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν. Τό σταλεν 
ακατάλληλον άτυχώς. —  ΚηΛόμβΐ}· Καί ήμεΓς τάς ευχαρι
στίας μας διά τήν ευμενή ίχτίμησιν καί φιλοφροσύνην.— Κυ
ρία. Ε. II. Κοινσταντινούπολι*. βέλομεν συμμορφωθή τή υ- 
μετέρα παραγγελία— χ. I. X. ΙΙάτρας. Έπανελήφθη ή απο
στολή πρός τόν χ. Ν. Κ. Σας ευχαριστούμε* διά τήν φιλικήν 
φροντίδα.—κ. X. Δ .Σ . Πάτρας. Άπεστάλη.— κ. Γ. Α. Β. Θέ
λομε* προσπαθήσει νά σας εύχαριστήσωμε*. —  κ. Σ, Ν. Π. 
Μάντσεστερ Ή  αποστολή γενήσετκι τού λοιπού κατά τήν 
υμετέραν παραγγελίαν. Τιμή όλοκλήρου τού συγγράμματος 
φρ. 35· επομένως όοείλονται ότι φρ. 25. Τής Ίστορι'ας δέν 
ώρίσθη ολόκληρον τό τίμημα, διότι δέν είνε γνωστόν έκ των 
προτέρων έκ πόσων τευχών θά άποτελεσβή τό σύγγραμμα.— 
ΙΙτριτργω σονδρομητΐ}. Α ντί νά ίρω-ατε πόβεν έλαβε τήν 
άρχήν ό πλατύγυρος πΓλος των ιερέων τής καθολικής εκκλη
σίας, ευλογωτερο* θά ήτο νά ερωτήσητε από πότε έξέλιπεν ό 
γύρος έκ τού πίλου των ιερέων τής Ανατολικής εκκλησίας 
καί παρήχθη τό μόνον σύνηβες νύν σχήμα τού καλύμματος 
τό ανευ γύρου καλυμαύχιον. Διότι ό μετά γύρου πΓλος είνε 
κάλυμμα τής κεφαλής των χριστιανών ιερέων παλαιότατον. 
Καί πατριάρχαι καί ΐερεΓς τής ορθοδόξου εκκλησίας απεικο
νίζονται τοιούτον φορούντες πΓλον πρό τής άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως ΰπό των Τούρκων. Φαίνεται δε πιθανόν 
διι μετά τήν άλωσιν άφηρέθησαν οί γύροι έκ των ιερατικών 
πίλων, όπως μή σκανδαλίζονται οί Τούρκοι· άλλ’ έξω τής 
Τουρκίας, ώς έν Έπτανήσω, οί ΐερεΓς έφόρουν πλατυγύρους 
πίλους μέχρι των αρχών τού παρόντος αιώνος. Έ ν τή Ιϊΐ- 
ύΙίομΓπρΙιίρ ΙκΊΙβηίηιιο τού Αία. Ι^ γδ ιιιΙ δύνασθε νά ΐβη- 
τε εέχόνας ορθοδόξων ιερέων έπτανησίων ή Κρητών, φορού*. 
των πλατόγυρον πΓλον. εν δέ τοΓ; συγγραμμασι τού Δουχαγ- 
γίου όμοιας εικόνας 'Ελλήνων κληρικών ποό τή; άλώϊίως 
τής Κωνσταντινουπόλεως.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ

1

Εΰρέ |( ονόματα ώ* τό πρώτον δηλοϊ τόν κάτοικον ΓΙελο- 
ποννησιακής χώρας, τό δεύτερον ίχ τής τελευταίας συλλαβής 
τούτου καί τής πρώτης θεσσαλιχής τίνος πόλεως αποτελουμε- 
νον είναι τό σημερινόν όνομα περιωνύμου αρχαίου μαντείου- 
τό τέταρτον είναι όνομα Πελοποννησιαχή; πόλεως, άποτελού- 
μενον έκ των δύο τελευταίων συλλαβών τής Θεσσαλιχής πό
λεως καί τής πρώτης συλλαβής ποταμού τής Φρυγία: χαί τής 
Καρίας, ού αί επίλοιποι συλλχβχί σχηματιζουσι ιό όνομα νή
σου τού Αιγαίου.

2

Ά ’ίθμντιχοι· πρόβ.ίημα.
Διαίρεσον τόν άριθμόν 45 εις τέσσαρα άνισα μέρη, ές ών 

προστιθεμένου εις τό πρώτον μέρβς τού αριθμού 2, άβαιρου- 
μένου άπο τού δευτέρου μέρους τού αυταύάριθμού,πολλχπλα- 
σιαζομένου τού τρίτου πάλιν επί 2 καί διαιρούμενου τού τε
τάρτου διά τού 2 νά εύρεθώσι* άθροισμα, υπόλοιπον, γινόμε
νον καί πηλίχον ίσα πρός άλληλκ.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

E E E E V t A T I E T M E I O I S r
28 Μαρτίου 1886

Δάνεια  τής Κυβερνήσει»; Τρίχονσα Λ
Των 170 ,000.000 των 5 ·/, Φρ. χρ. 3 3 6 —
• 12 0 .0 0 0 .0 0 0  τών 5 ν »  * 3 4 1 . -
•  6 0 ,0 0 0 ,0 6 0  τών 6 . . . 424—
. 26,000,000 τών 6 . · . 354.—
. 25,000,000 τών 9 · . . 269.
• 25.000,000 τών 8 . . . 259—
.  10,000.000 τών 6 . .  . 178—
■ 4,000,000 τών 8 · · · 236—
• 6,000,000 τών 6 ■ Δρ. παλ. 
Κτηματικά! Όμολ. Έθν. Τραπεζης

85.50

ών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 439—
Πιστωτικά Καταστήματα

E T A IP IA I

’Εθνική Τράπεζα τής Έλλάβος Δρ. ν. 3745—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 65.—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεω; ·  61 —
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ·  69—
Σιδηρόβρ. Αθηνών καί Πειραιώς.. ·  260.—
'Εταιρία Φωταερίου.................. Δρ.

ΣυταΛ-Ιάγμ.ιτα 
ΛΟΝ Δ ΙΝ Ο Γ— Τραπέζι*όν "Οψεως  32.60

• 3μην  32.45
ΓΑΛ Λ ΙΑ Σ  — ΈθνικήςΤραπέζηςΟψεως. 1.28 */,

• Τραπεζικόν 3μην 1.27 </,
Νομίσματα

Είχοσάφραγκον.......................................  25.60
Λίρα οθωμανική................................  29.10

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ Τ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ
Λ'.τάγΚιπμη ρ.τισηο.ίώχ ΆΛαματτίοπ Kopaij έκδίίον- 

το; ’ Ιάκωβου Ρώτα. Έ ν Άθήναις, έκ τής τυπογραφίας Κ. 
Ράλλη 1839. Τόμοι 3 δεδεμένοι. Τιμ. δραχ.20.

Το Αημοτιχον ασμα .-repi -or rcxpoü άΛτ.Ιφοΰ ύπό 
Ν. Γ. Πολίτου. Έν Άθήναις, 1885, Δραχ. 2.

ΠαιΛιχη Άτθο-Ιογία. Μετά προλόγου περί απαγγελίας 
ποιημάτων ύπό Α. Π. Κουρτίδου. Δραχ. I.

Aer ixet τα .τροσό'ττα. Κωμικόν παίγνιον εί; πραξι* 
μίαν υπό Γεωργίου X . Σουρή. Λεπτά 30.

Τα ’Ε.Ι.Ιηπκα χροπκ.ί, ϊφημερίς έκδοθεΓσα έν Μεσο- 
λογγίω ύπό τού φιλέλληνος 'Ελβετού Δ. Γ. Μάγερ άπό 'Ιανου
άριου 1821 μέχρι Φεβρουάριου 1826. καί περιέχουσα λεπτο
μερή ιστορίαν των έν τή ηρωίνη πόλει συμβάντων κατά τό 
διάστημα τούτο. Αντί δραχ. 20 τιμ. μόνον δραχ. 7. Ταχυδρ. 
άποστελ. δρ. 8.60.

Το flaoi.leior riür Cüair. 90 πίνακες λαμπρώς *tχρω
ματισμένο; κατά φύσιν, εις μέρη τρία. V . Θηλαστικά. — καί 
Πτηνά. — Γ’ . Ερπετά, ιχθύς, μαλάκια, έντομα, σχώληκες Β’ . 
άχτινωτά. Μετ' επεξηγητικού κειμένου ύπό Ν. X . Άποστο- 
λίδου, υφηγητου τής ζωολογίας έν τώ Πανεπιστημίω. Σύγ
γραμμα ειδικόν διά τήν έν τοΐς σχολείοις καί κατ' οικο* δι
δασκαλίαν. Εις μέγα σχήμα, χαρτόδετον. Τιμ. δραχ. 25. 
μετα ταχυδο. τελών δραχ. 27.

'Α ττικ ή ν  'ΐίμ ερολόγιον τού 1886 ύπό Ειρηναίου Ά -  
σωπίου. "Αδετον δραχ. 5. Χρυσόδετο* δραχ. 6.

ΙΙο ικ ίλη  Στοά, ετήσιον εθνικόν 'Ημερολόγιο* ύπό Ίω. 
Α. Άρτένη. "Ετος 1886. "Αδετον δραχ. 5, χρυσόδετο* δραχ. 
7 ·/,. Μετά ταχυδρ. τελώι άδετον δραχ. 5,50, χςυσόδετο* 
δραχ. 8. . . .

Γελοιογραφικί.ν 'Ιίμ ερολόγιον ύπό Κ. Φ. Σχόκου.
! Δρχ. 1. Μετά ταχυδρομικών τελών 1,20.

'ίΐμ ,ερολόγιον · Ρ ω μ ιο ύ  · .  Λεπτά 40.

ΙΈ ϋ Ι’ΠΟν 20ΠΜΙ
Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

E I S  Τ Ο Μ Ο Υ Σ  2 .
Τ ιμ ώ ντα ς  δραχ. 6. — Ταχυδρομ . άποστελλάμεν*

δραχ. 5,50.

Έ ν  Ά θή να ις , εκ τού  τυπογραφείου τω ν  Κ α τασ τη μ ά τω ν Λ Α Ε Σ Τ Ι Ι  Κ Π Ν Σ  Γ Λ Ν Τ ΙΝ 1 Δ Ο Υ  I88G. 389

I. "Ελευσις— Έλευσίς. 2. Υποζύγιο*, άροτρο ν, γεωργός. , 
3. ΣΓτος, άλευρο*. 4. Υπόδημα. 5 Βελόνη χαί χλωστή.


