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Ο ΝΑΥΑΓΟΣ ΤΙΙΣ  ΚΥΝΟΙΑΣ. Μ υθιστόρημα ’Ιου 
λίου Bipv χαί Άνδρόου Λωρή. (Μετάφρ. Λ  Π. Κουρ- 

τίδου.
ΙΙΕΡ1Ι1 \ ΑΧΗΣΕΙΣ ΕΑΛΗΝΟΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΟΥ (1811 

—1820) υπό Δ. Βιχέλα.
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ΠΛΩΤΑ ΔΑΣΙΙ.
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Π. Δ. Παπαδάχη.
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Ε Π ΙΣΤΗ Μ Η , Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΑ

ΉρΕαντο αί ε* Δήλω χαΓ έτος Οπό τής Γαλλικής σχολής 
γινόμενοι ανασκαφαί. Προσεχώς δε άρχονται ανασκαφεί ύπό 
τής έντχΰθα ’Αμερικανικής σ/ολή; έν τώ άρχαίω θεάτρω εν 
θοριχώ. Έ τιραι άνασχχφαί Οέλουσι γινη ύπό τοΰ κ. Σλείμσν 
έν Λεβχδεία πρό; ¿»αχάθαρσιν τοΰ άντρου τοΰ Τροφωνίου 
καί εν Όρχομε.ώ τή; Βοιωτίας πρός ολοσχερή έκχαθάρισιν 
του θησαυρού τών Μινυών καί πρό; άποχαλυψιν καί έξερεύ- 
νησιν του Λερι αυτόν quipou.

— Πολλά περίεργα αρχαιολογικά ευρήματα έκομίσθησαν 
άρτίως έξ Άσσαοΰας εις ΛονδΓνον, άνακαλυφθέντα έν παλαια 
Αιγυπτιακή νεκροπόλει τής Λιβυχής ερήμου, χειμένη απέ
ναντι τή; Άσσαοΰας, παρά τήν αριστερά» όχθην τοΰ Νείλου. 
Τινές τών έρευνηθέντων τάφων είναι τών χρόνων τής ΙΒ’ δυ
ναστείας, ήτοι τοΰ 3000 περίπου πρό Χρίστου. Οί τάφοι ουτοι 
έχουσι καμάρας, δώματα, σύριγγας, καί είναι προφανώς τά
φοι επισήμων νεκρών, έσω; δέ καί βασιλέων ή συγγενών βα
σιλέων. Οί τοΓχοι αυτών κοσμούνται ύπό εγχρώμων αναγλύ
φων, άριστα διατηρούμενων. Τά πλαστικά ιδίως έργα είναι 
περιεργότατα* τινά τούτων άπεικονίζουσι τυπους γελοιώδεις, 
άλλα δέ τούς νεκρού; ύπό μορφήν μουμιών.

— Τό ύπουργεΓον τών εσωτερικών έδωρήσατο εις τό αρχεΓ- 
ον τή; 'Ιστορική; χαί εθνολογικής έταιρίας τής 'Ελλάδος δια
βατηρίου εχδεδομένον ΰπό τής επί τών εξωτερικών γραμμα
τεία; (ύπουργείου) τής Ελλάδος ΐν έτε: 1833 καί φυλλάδιο» 
τοΰ ιματισμού χαί τοΰ όπλισμοΰ ύπαξιωματιχοΰ τοΰ τακτι
κού στρατού, άμφότερα περίεργα διά τό» τύπον αυτών. Ό  δ' 
4ν Μεσσήνη σχολάρχης κ. Ά θ . Πετρίδης έδωρήσατο τό σύτό- 
Υραφον τή; διαθήκης τοΰ επισκόπου Σταυροπηγίου τής Λα
κωνικής ( ιης νυν Άβίχς) Καλλινίκου, συνταχθείσης έ» έ'-ει
1754.

— Κατά τήν άρτι δημοσιευθεΓσαν έκθεσιν περί τή; κατα· 
άσεως τοΰ ενταύθα ορφανοτροφείου Χατζή-Κώστα κατα τό

ϊτος 1885 τά έσοδα αύτοΰ άνήλθον εί; δρ. 9«933.90. Τά έ
ξοδα τοΰ 1885 προϋπελογίσθησαν εί; δρ. 97000, άλλά τό τε 
περίσσευμα τοΰ έτους 1884 χαί έτερα 9039. 29 έδαπανήθη. 
■αν εις άνέγερσιν τοΰ Λαμπρυλλείου εργοστασίου. Τήν 1 Ί -  
νουαρίου 1885 ήσαν έν τώ  μητρώω εγγεγραμμένοι 210 ορ

φανοί. Τούτοι; προσετέθησαν έτεροι 17 νέοι. Άπήλθον δ’ ίν 
έτει 1885 έν όλω 54, καί έμενον διαιτώμενοι κατά τό τέλος 
τοΰ έτους 174. ΟΙ άπελθόντες ένασκοΰσιν όσας έν τώ  χατα- 

ηματι έδιδάχθησαν τέχνας, η υπηρετουσιν εις εμπορικά 
ταστήματα. Τινές τούτων κατετάχθησαν εις τά δημόσια 

«χολει'α, πλεΓστοι δέ διδαχβέντε; τήν φωνητικήν καί τήν όο-

γανικήν μουσικήν έν τ<ρ Όρφανοτροφείιρ επαγγέλλονται *ΰ» 
τον μουσικόν.

—  Αγγέλλεται η προσεχή; έν Μεδιολάνοις έχδοσις μηνι
αίου φιλολογικού περιοδικού συγγράμματος ύπό τήν έπιγρα-
φήν Giornale Italiano di filología e lingüistica classica. 
Διευθυνταί τούτου έσονται oí χαθηγηταί Luigi Ceci έν Μεδι- 
ολάνοις καί Giacomo Córtese έν ’Ρώμη.

— Ή  Αιγυπτιακή κυβέρνησις, ήτις κατά τό παρελθόν έτος 
διέταξε τήν παΰσιν τή; έν Καίρω έχδιδομένης γαλλικής έφη- 
μβρίδο; Bosphore Égyptien καί έκλεισε τό τυπογραφεΐον 
αυτής, κχτεδιχάσβη νά πληρώση εις τόν εκδότην 300000 
δραχμών λόγω άποζημιώσεως

— Ή  «φημερίς «ΓαλλικήΔημοκρατία,» τό άλλιτε δημο
σιογραφικόν όογανον τοΰ Γαμβέττα, περιήλθεν εσχάτως εις 
τήν κατοχήν τοΰ γραμματέως τούτου ’ Ιωσήφ ’ Ρείνάχ, άγο· 
ρασθεΓσα άντί 5000U0 δραχμών. Ή  έφημερί; αϋτη ής μετά 
τόν θάνατον τοΰ Γαμβέττα ίμειώθη πολύ το κύρος, έφθινε καί 
θά έπαυε» ή έκδοσις αυτής, αν μή προσεκτάτο νέας δυνάμεις 
διά τής μεταβολής ταύτης τής διευθύνσεως. Καθόλου δέ ή 
παρισινή δημοσιογραφία ευρίσκεται νΰ» εις περίοδον κρίσεως, 
καί πολλχί εφημερίδες θά διακόψωσιν έσω; τήν έκδοσιν αύ- 
τών· τούτο δέ ένεκα τοΰ πολλαπλασιασμού τώ< πολιτικών έ- 
φημερίδων, τοΰ πρό; άλλήλας συναγωνισμού χαί τής έλλεί- 
ψεω; έπαρχων αγγελιών, αΓτινε; άποτελοΰαι τήν σπουδαιό
τατη» πρόσοδον τών αγγλικών και τών γερμανικών φύλλων.

—  Προσεχώς δημοσιεύεται ύπό τοΰ έν Λονδίνω βιβλιοπώ
λου Macmillan ή πρώτη σειρά τών έ» Όξωνία παραδόσεων 
τοΰ καδηγητοΰ Έδουάρδου Φρήμαν «περί τών μεθόδων τής 
σπουδής τής ιστορίας °

—  Ό  Leconte de Lisle, 6 νέος Γάλλο; ακαδημαϊκός, έ
χει έτοιμα πρός δημοσίευα;* τρία έργα αυτού : τήν Frcdé- 
gondo, δραμα ού ή ύπόθεσι; ίλήφθη έκ τής ιστορίας τών 
Μεροβιγκείων τήν Apollonide, λυρικόν δράμα, ελληνικής ύ- 
ποθέσεως· καί Les états du Diable, ήτοι σκηνάς δραματι
κά;, κοινωνικά;, θρησκευτικά;, θεολογικάς καί πολιτικά;.

— Έξεδόβη έν Λονδίνω ό πρώτος τόμος σειράς βιογραφι
ών επιφανών "Αγγλων, έπιγραφομένης English Worthies 
("Εξοχο- ανδρες τή; Αγγλίας), έν η θά δημοσιευθώσι βιογρα
φία· πλήν άλλων καί τοΰ Βύρωνος, τοΰ Κάνιγκο;, τοΰ Ουελ- 
λιγχτώνος, κλπ. Ό  πρώτο; τόμος περιέχει βιογραφίαν τοΰ 
Καρόλου Δάρβιν, γραφεϊσαν ύπό Gratll Allen. Τό δέ άπλοΰν 
τούτο γεγονός τής βημοσιεύοεως πρώτης τής βιογραφίας του 
μεγάλου φυσιοδίφου καί φιλοσόφου μαρτυρεΓ τρανότατα, ότι 
άναγνωρ'ζουσιν οί "Αγγλοι ό πόσον έδόξασε τήν ’Αγγλική» 
επιστήμην δ Δάρβιν,καί άποδεικνύει δτι βαθμηδόν διασκεδά
ζονται αί γελοΓαι προλήψεις τών αμαθέστερων, τών υπολαμ- 
βανόντων δτι ή διδασκαλία τοΰ Δάρβ.ν συνίσταται εί; την 
άρντ,σ.ν τής ύπάρξεως τοΰ θεοΰ καί ε’ς τήν ύποστήριξιν τής 
καταγωγής τοΰ ανθρώπου έκ τοΰ πιθήκου.

— ’ Επί κειμένου ληφθέντος κατά τό πλεΓστον έκ τής κω
μωδίας τοΰ Άριστοφάνους ΙΙΑοντον δ μελοποιός Λεκόκ συ
νέθεσε» ομώνυμον μελόδραμα, δπερ παρεστάθη τήν παρελθοΰ- 
σαν έβδομάδα έν Παρισίοις άκό τής σκηνής τοΰ Θεάτρου τοΰ 
Κωμικού Μελοδράματος (Opéra Comique). Τά πρόσωπα του 
μελοδράματος είναι ώς είχός ό Πλούτος, ή Πενία, δ Καρίων, 
δ Χρεμύλος τής ’ Αριστοφάνειου κωμωδίας χαί τά ανώνυμα 
πρόσωπα ταύτης, όνομασθέντα Ξανθίας, Μύρρα, Πρσξαγόρα; 
κλπ. Τό μελόδραμα ήρεσε καί εχειροκροτήθη, είναι δ’ ή πρώ
τη απόπειρα τοΰ Λεκόκ συνθέσεως σοβαροτέρας μουσικής, διό
τι ώ; γνωστόν μέχρι τοΰδε κατεγίνετο περί τήν έλαφραν μου
σική* τών μελοδραματίων, έξ ων έξέχουσιν ή Κόρη ' Λγγώ, 
δ ftixpôc Δουζ, ή Νύξ χαί ή Ήμίρα.

— Γερμανδς τις μελοποιός, δ Λάσσεν, έτδνισε την /7ar- 
Λωραν τοΰ Γκα?τε· τδ έργον τούτο διβαχθήσεται τό πρώτον 
τή 2 Μαίου (ν.) έ* Βεϊμάρη, έπί τή ευκαιρία τής γενικής 
σύνελεύσεως τών έταίροιν τοΰ Συλλόγου τοΰ ΓκσΓιε.

— Έν τώ  Γσλλικώ θεάτρω τών Παρισίω» πρόκειται κατ’ 
αΰτάς νά δ-.δαχθή νέα κωμωδία τοΰ Octave Feuillet, επι- 
γραφομένη Chaineillac. Έ ν ταΰτ-β σατυρίζιται ή συνήθης
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κοινωνική ύπόχρισις, ή χρίνουσα μεν επιεικώς τά επιμ-λώς 
αποκρυπτόμενα ελαττώματα, αμειλίχτως δέ ψέγουσα τα φα
νερά.

—  Κατά τον προσεχή χειμώνα θά ταραστιθή έν.τώ θεά- 
τρω των Μεδιολάνων Σχά.Ιη το άπό πολλού έπεξεργαζόμε- 
νον και άρτι περατωθεν νέον μελόδραμα του Βέρδη, ό Ό -  
θέλλος. Ό  νέος Όβέλλος, διότι τοιοΰτον έγραψεν χαΐ ό 
'Ροασίνης, έμελοποιήθη επί κειμένου, όπιρ συνέταξε ό ΒόΓτο 
ό συνθέτης του Λl̂ φ̂ oτoιJlf.lô !c όστις είναι συνάμα μελό- 
ποιός χαΐ ποιητής. Ό  Βέρδης άπό του 1871, όιε έδιδάχθη έν 
Καίρω ή ’Λίάα, δέν συνέθεσεν άλλο μελόδραμα' όθεν εύλο
γος είναι ή ανυπομονησία και ή περιέργεια ιών φιλομόλπων 
δπω; άχοΰσωσι ιόν Όθέ.ΙΛοτ. Οί άοιδοι οΓτινες θα ψά- 
λωσι τον Όθέλλον έξελέχθησαν ήδη υπό του Βερόη χαί είναι 
ό οξύφωνος Τααάν_ιο, ό βαθύφωνος Ναβαρρίνης, ή υψίφωνος 
Πανταλεόνη χαί ό βαρύτονος Μωρελ. Ευθύς άμα δοθή ό Ό 
βέλλος έν ’ Ιταλία, θά ψαλή χαί ιν Παρισίοις άπδ του Μεγάλου 
θεάτρου τοΰ Μελοδράματος.

— Ή  κατά το παρελθόν έτος παραγωγή τοΰ καπνού έν 
όλη τή Έλλάδι άνήλδεν εις 3,828,833 όχάδας. Τό μεΓζον πο- 
σόν παρήνθη έν τώ  νομοί Αιτωλίας χαί ’ Ακαρνανίας, ήτοι 
όχάδες 1110235 χαί χατά δεύτεοον λόγον έν τώ νομώ Ά ρ -  
γολίδος χαί Κορινθίας (οχ. 845919) χαί έν τώ νομώ Τρι
κάλων (όχ. 751540) Τό έλάχιστον δέ έν τώ νομώ Κυκλάδων, 
(οκάδες 90).

—  'Εν τινι τών τελευταίων συνεδριάσεων τής έν ΓΙαρισίοις 
Άχαδημίας τών επιστημών, ό Λεσσέψ άρτι έπανελθών έχ 
Γϊανάμας ά/εχοίνωσέ τινα περί τών προόδων τού έργου τής 
τομής τοΰ ισθμού Κατά τους υπολογισμούς αυτού ή τομη 
συντελεσθήσεται εντός τριών ετών περίπου. Νυν ή έταιρΐα 
άσχολεΓ πεντηχονταχιςχιλίους έργάτας, ερχοδόμησε δ’ έν τώ 
μέσω τού ισθμού μέγα έργοστάσιον, έφάμιλλον τώ τού Κρέ
νω έν Γαλλία Παρόντος τού Λεσσέψ άνειινάχθη διά δυναμί- 
τιδος X»; πυρίιιδος λόφος έχω· ύψος 23 μέτρων χαί πλάτος 
55. Τό πύρ μετεδόθη εις τήν δυναμίτιδα δι’  ηλεκτρικού 
σπινθήρος χαί έν όλίγκις στιγμαΓς ό τεράστιος ίχεΓνος όγκος 
σνετινάχθη όλόχληρος χαΐ έσχορπίσθη εις θρύμματα.

Ν Ε Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ

Εΐιιείε- οπ γ  1·  n rm é e  pour servir à Γ
explication des ouvrages historiques de Xénophon d- 
après F. Vollbrecht et H. Kûchly par Charles Pascal
etc, μετά είχοσιν εικόνων εν τώ χειμένω χαί τριών διπλο- 
σελίδων πινάκων. Paris, Klincksieck. 1886 φρ.2.50.

^Οπως ή έπιγραφπ, δεικνύει τό μικρόν, άλλ' άξιόλογον 
τούτο βιβλίον σκοπόν έχει νά εύχολύνη τήν άνάγνωσιν τών 
ιστορικών βιβλίων τού 3ενοφώ·τος ώς πρός τά στρατιωτικά. 
Συνετάχθη δέ χατά τάς άρίστας περί τών στρατιωτικών τών 
'Ελλήνων πραγματείας τού Vollbrecht χαί τού Rehdantz, 
τάς προταχθείσας τών έαυτών έχδάσεων τής Άναβίσεως χαί 
χατά τήν γνωστήν Ιστορίαν τών πολεμιχώ· τών 'Ελλήνων 
άχό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τού Ιΐύρρου τού RÜS- 
tnw καί τού Kilcillv. Ή  ιστορική περίοδος, εις ήν κυρίως 
άναφέρεται τό άγγελλόμενον β:8 ίον είναι ή άπό τού τέλους 
τών Μηδικών πολέμων μέχρι τής έν Μαντινεία μάχης, όπότε 
καί ή στρατιωτική τέ^νη έφθασε παρά τοΓς Έλλησιν εις 
τήν ύπερτάτην αυτής άνάπτυξιν κάί τελειοποίησιν. Τά περί 
των διαφόρων λοιπών στρατιωτικών σωμάτων, τά τού οργα
νισμού τού στρατού χαθ’  όλου, τής έν πολέμω χαί έν πο
ρεία·.; ταχτικής τής οχυρωματικής χαί τλς σιρατοπεδεύσεως, 
τών πολιορκιών,οπλισμού, αποσκευών χλ. εκτίθενται όσον ενε- 
στι χάλλιστα μετά τής ελληνικής στρατιωτικής φρασεολο
γίας χαί τών εις τον Ξενοφώντα παραπομπήν. Έπεται χαί 
παράρτημα περί τού περσικού κράτους χαί τών στρατιωτικών 
τών Περσών χαί πίναξ τών έλληνιχών λέξεων τών έρμηνευο- 
μένων εν τω βιβλίω.

Σ. Κ. Σ.

Ό 3θ ιπ ορ ι*α Ι σημειώσεις Μακεδονίας, ’ Ηπείρου, νέας 
όροθετιχής γραμμής χαί Θεσσαλίας, συνταχθεΓσαι τή εντολή 
τοΰ έπι τών στρατιωτικών ύπουργού ίιπό ΝιχοΛάον θ. Σχι- 
rà ,ταγματάρχου τού μηχανικού. Φυλλάδιον πρώτον Έ ν Ά -  
θήναις, τύποις·Messager d'Athènes· 1-886.Ιίίον σ. 200 μετά 
πίνακος τής Θεσσαλονίκης.

Δ. Ο ί* . ΚαλαποΟάχη 'Ρήγας ΦερχΤος. δράμα εις 
πράξεις πέντε. ’ Εκδότης Γ. Σ. Σταυριανός. Έν Άθήναις 
1886. 8ον σ. 51 δρ. 1.

Κ . Σ.Πίρβελη μυθιστόρημα πρωτότυπον "Ράχη και σά- 
ρωΡροε, Τόμος Β'.’ Εν Όδησσω, τύποις Ν. Χρυσογέλου χαί 
Σας. 1886. 8ον σ. 207. Τιμ. ρούβλ. 1.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Ιΐα̂ ββκινϊ;, 4 ‘Acpt/.icu.

Εις τή* ήμετέραν Κυβέρνησιν έγένετο τήν παρελθοΰσαν 
τρίτην διαχοίνωσις απάντων τών ενταύθα πρεσβευτών τών Δυ
νάμεων. Διά ταυτης άνεχοινώθη εις τήν έλληνιχήν χυβέρνη- 
σιν αντίγραφο· τού τουρχοβουλγαριχού συμβιβασμού, έδηλώθη 
δέ χαί ή όμόφωνος έπιθυμία τών Δυνάμεων Γνα ή έλληνιχή 
χυβέρνησις συμμορφωθή πρός τήν ειρηνικήν αύτών πολιτικήν. 
Εις τήν διακοίνωσιν ταυτην λέγεται δτι θά άπαντήση ή ήμε- 
τέρα χυβέρνησις.

— Τή παρελίούση Κυριακή έπερατώθη έν τή Βουλή ή πο
λυήμερος συζήτησις περί τοΰ ζητήματος τής έμπιστοβύνης,έ- 
ψηφίσθη δε δια ψήφων 129 έναντίον 83, άρνηθέντων ψήφον 
4, ή έπομένη πρότασις. ·Ή  βουλή μετά τά λεχθέντα, |χ- 
φράζουσα τήν έμπιστισϋνην της ¡ίς τήν Κυβέρνησιν, μεταβαί
νει εις νή» ήμερησίαν διάταξι».·

—  Έ ν τή συνεδριάσει τής Βουλής τής παρελθούσης Τρίτης 
χαί τής Τετάρτης εψηφίσθησαν διάφορα νομοσχέδια, έν οϊς εις 
γ’ άνάγνωσιν τά περί έχτάκτων ναυτικώ» μέτρων, περί έπι- 
χουρων μηχανικών του ναυτικού περί επίκουρων ιατρών τού 
ναυτικού· περί δανείου έχ δραχ. 25,000,000 έχ τής Εθνικής 
τραπέζης έπ' αναγκαστική κυκλοφορία· περί προβιβασμού 
τών δοκίμων πρώτης τάξεως τού ναυτικού.

—  Κατά τόν ύποβληθέντα εις τήν Βουλήν ύπό τοΰ Πρω
θυπουργού πίνακα περι τού πατριωτικού δανείου, έξεδόθησαν
μέχρι τούδε 227614 όμολογίαι, ήτοι διά ποαόν 2276140
δραχμών. Έ χ  τούτων εις μεν τό έσωτεριχόν διετέθησαν ομο
λογία! 73707, εις δε τό έξωτεριχόν όμολογίαι 153907 ήτοι 
διά ποσόν 1539070 δραχμών.

— Κατά τήν συνεδρίασιν τής παρελθούσης Δευτέρας έν τή 
Βουλή ά ηγέτης τής άντιπολιτεύσεω; χ. Τριχούπης, άμφι- 
σβητών τήν ακρίβειαν τών ύπό τοΰ υπουργείου τών στρατιω
τικών χορηγηθεισών πληροφοριών περί τής στρατιωτικής συν
τάξεως τού έθνους ύπό τού προηγουμένου υπουργείου, έβιβαί- 
ωσεν δτι τούτο εποιήσατο πάσας τάς άπαιτουμένας προκα
ταρκτικός έργασίας χαί προμήθειας πρός σύγχλησιν τής ίφε- 
θρείας χατά τό φθινόπωρο· τού 1885, ότι έν άρχή τού αυτού 
έτους ην εν πλήρει ένεργεία ή κατασκευή στρατιωτικών όδών 
έν Θεσσαλία καί Ήπειρο» χαί ή όχύρωσις τής μεθορίου γραμ
μής, αί δ’ εργασίαι αυται διεχόπησχν άποτόμως άμα άνέλαβε 
τήν χυβέρνησιν τό νύν ύπουργεΐον.

—  Κατετέθη ύπό τού Πρωθυπουργού είς τήν Βουλήν ό 
φάχελλος τών διαμειφθέντων εγγράφων πιρί τής έν Φιλιππου- 
πόλει εξυβρίσεως τής 'Ελληνικής σημαίας κατα τό παρελθόν 
έτος.

—  ’Εντός τού πρώτου δεκαπενθήμερου του προσεχούς Μαΐ- 
ου παραδιδοται είς κοινήν χρήσιν χαί τό έχ 1 4,200 μέτρων 
τοΰ σιδηροδρόμου 'Αθηνών— Πελοπονντ,αου τμήμα Κιάτου 
Ξυλοχάστρου, έντός δέ τού πρώτου δεκαπενθημέρου τού προ
σεχούς 'Ιουνίου χαί τό τμήμα Ξυλοχάστρου Καμάρι, μήκους 
6 χιλιομέτρων. Λί εργασίαι πρός επέκτασιν τής όλης γραμ
μής εξαχολουθουσι μετα δραστηριότητας.

— Άπεπερατώθη ή άπό Λαμίας είς Δομοχόν στρατιωτική 
οδός, ής τό μήκος είναι 60 χ λιομέτρων τό δέ πλάτος τεσσά
ρων. "Ηρξατο δε και ή κατασκευή όμοιας οδού από Δσμο- 
κού είς Φάρσιλον χαί έχεΓθεν είς τόν σταθμόν τού σιδηροδρό
μου Φαρσάλου.

— Μεταστάθμευσαν είς Πειραιά οί τρεΓς λόχοι τού ένταύ- 
θα έμπέδου τάγματος, τού τέταρτου λόχου αυτού μεταστα- 
θμεύσαντος είς Φάληρον. Έ χ  Πειραιώς δέ μετεστάθμευσεν τό 
2 τάγμα τού 8 συντάγματος είς Χαλκίδα, όπόθεν θά σταλή 
βίς Βώλον μετά τών λοιποιν ταγμάτων τού αυτού συντάγματος.

—  Ά π ό  τής παρελθούσης Τρίτης έτέθησαν είς κυκλοφο
ρίαν νέα γραμματόσημα λεπτών 25,50 καί δραχμής, φέροντα 
ύπό τήν προτομήν τού Έρμού τήν έπιγραφήν ·Έ »λ ίς . ■
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Β ΙΒΛ ΙΟ Π Ω ΛΕΙΟ  ΤΗ Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ  
ΙΣΤΟ ΡΙΑ  ΤΟ Υ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ύπό Κ. Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Γ Δ Ο Γ

Συνδρομηταί είς ολόκληρον τό σύγγραμμα έγγράφονται 
είς τό Βιβλιοπωλείο· τής · Ε στίας·.

Τιμή α ιτο ίϊ εκ ’Αθήγακ: δραχααι 85.— '£>· ταΤΐ 
ίπαρχίαιΐ δραχ.ί0.—Έγ τράΑΛοδαπτί φρ-χρνσα 40.

Έξεδόθησαν ήδη τό 10ον χαί Ιΐον φυλλάδιον, δι' ιόν συμ- 
πλτ,ρούται ό Α ’ τόμος τού^συγγράμματος, έξαχ0λουθήσει δέ 
τακτιχώς ή έχδοσις χαί τών επομένων.

Άγτηι; Σμίβ — Βλέμματα έπι τού ^έλληνιχού βίου χαι 
τής έλληνιχής τοπειογραφίας. Έ χ  τοΰ άγγλιχού.^Μετα πολ
λών εικόνων διαφόρων μνημείων καί τοποθεσιών τής'Ελλάδος. 
Χρυσοδεμένον. Τιμάται οραχ. 8. Ταχυδρομιχώς άποστελλό- 
μενον δρ. 8,50.  ̂ ,

Α.ΙΙαΛαωρίζον— /7οιή,ιιαεσ.Μνημόσυνα.— Κυρά Φροσυ- 
νη.—'Αθανάσιος Διάκος. Τόμοι 3,δραχ. 7. Μετά ταχυδρομ. 
τελών οραχ. 8. >

Σαιχσ.τήρον Τραγωδίαι. Κατά μετάφρ. Δ. Βιχέλα.
—  Όβέλλος. Έ'κδ. Β' Δραχ. 1 —

[ —'ΡωμαΓος χαί Ίουλιέια. Έκδ. Β' ·  1-—
— Ό  Βασιλεύς Λήρ. Έκδ. Β' ·  1 ·—
Μετά ταχυδρομικών τελών έκαστον τεύχος Δραχ. 1,20
&. ΠιχδΛα. Άπό Νιχοπόλεως είς ’ Ολυμπίαν. Δρ. 2,50
Ά .  Παρίσχοια— Π οιήμ «τα ι. Τόμοι 3. δραχ. 10. Μετα

ταχυδρ. δρ. 11.
Δ. ΙΙαποςρρηγοπούλοια.Λυρικί π οιήματα . "Εχδοσις 

Β' —Δραχ. 2.
| — Xapaxtíjpec. 8ραχ .2,20.
C —  "Αγορά. Κωμωδία είς πράξεις 5. δραχ. 2,20.
Γ —  Σνζνγου ΕχΑογή. Κωμωδία. Λεπτ. 50.

"Axoazé.Uorzat εΛενθ. ταχοδρ. τεΑωχ.
Γ. ΖαΑοχώσζα—"Azarea. Έχδοσις Β'. — Δραχ. 5. 

Μετά ταχυδρ. Δρ. 5,40. .
Φ. ΓρηγοροΒίου "Alórate- 'Ιστορικόν διήγημα. Μετα- 
σις Σπυρ. II. Λάμπρου, δραχ. 2. Μετά ταχυδρ. τελών 
'· 2.-20. .

Παριαασόί.— Σύγγραμμα περιοδικόν.Σειρά αυτού έχ τό
μων 8. 'Αντί τής άρχιχής τιμής δραχμών 120 μόνον δραχμ. 
40. Ταχυδροιιιχώς άποστελλόμενον δραχ. 55.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Τ Η Σ  K E T I A S

χ. Κ. Δ. Κ  "Αν θέλετε νά άχούσητε την γνώμην μας, μή 
"ητήσητε δάφνας ποιητικάς προτού νά τελειοισητε τας 
υκλίους σπουδάς σας. Δυνατόν νά γράψητε άξιόλογα  ̂έργα 
όπιν, χαί τό εύχόμεθα άπό χαοδίας, άλλ' έν όσω ακόμη 

μαθητής θά συμβαίνη καί σεΓς νά μή χάμνετε σαφή 
ισιν τών ποιημάτων άπό τών θεματογραφιχών άσκήσεων 

καί πολλοί τών άναγνωστών σας νά εύρίσχοισι πολλά τα δι- 
¿--sia, λάθη γραμματικά, στιχουργιχά, πραγματικά, αι
σθητικά. ΙΙρό πάντων έχετε πρό οφθαλμών, ότι ό ποιητής 
Ιστις δέν καίει τούς πρώτους πενταχισχιλίους στίχους του 
ΜτανοεΓ μετά ταύτα πιχρώς. —  χ. Μ. Η. Κωνσταντινουπο- 
έιν. Ταχυδρομιχώς άπηντήσαμεν είς έπιστολην σας.— χ. I. 
κ. X. Πάτρα;. Ένεγράψαμεν άμφοτέρους, ταχυδρομιχώς δ' 
«πιστείλαμεν ύμΓν τάς αποδείξεις. Σάς εύχοριστούμεν δια 
τέι· φιλική, ύποστήριξιν. —  χ. Κ. Π. Γαύριον. Έ χει χα- 
έω;— X. S. Β. Βράιλαν Τά ζητηθέντα βιβλία ̂ χαι επιστο
λήν μας έχετε ταχυδρομιχώς.Έξετελέσθη χαι ή_άλλη παραγ-
γελία σας. __ χ. Π. Γ. Ευχαριστούμε· θερμώς. — Kvra·
Βαεΐ. Πάτρας. ’ Ιδού αί πληροφορίαι, άς ευμενώς άνεχοίνω- 
«V  ήμΓν φίλος είδήμων : 1 ) Είς τάς 3 άνωτέρας γεωργιχας

λ&ί τής Γαλλίας έν Gr gnon, Montpellier χαΐ Grand- 
-  γίνονται δεχτοί νέοι άγοντες τό 17 έτος συμπεπλη- 
•νο» έγγρ^φόμενοι tyj 1 ’Οκτωβρίου, δεον δε νκ φίρωσι 

1 απολυτήριον Γυμνασίου ( ή νά δύνανται νά ϋποστωσιν 
**ι εξετάσεις). β'| ληξιαρχική· πρά_ξιν τής γενντ,σεως 
”  · Υ ) πιστοποιητικό· ιατρού βεβαιούντος ότι ενεβολιά- 

» · καί δ·) εγγυητήν έν Γαλλία διαμένοντα δια τήν τρι-

μηνιαίαν προκαταβολήν τών διδάκτρων χαι τών δαπανών τής 
διατροφής καί κατοικίας αυτών. 2) Έ ν τη Γεωργική Σχολή 
τού Μομπελλιέ διδάσκεται ή οινοποιία χαί ή αμπελουργία 
τελειότερο· 3) Ή  έν τ7 Σχολή ταύτη τριετής φοιτησις δέν 
έπαρχει πρός μόρφωσιν τελείου οίνσποιού. Ό  προτιθέμενος 
νά χαταστή τέλειος είς τήν οινοποιίαν δέον, μετά τήν άπο- 
περάτωσιν τών γεωργικών αύτού σπουδών, νά είαέλθη εΓς τι 
τών ¿ν Βορδώ οίνοποιιτιχών Καταστημάτων, ένθα νά δια- 
μείνη έπι διετίαν. 4) χαΐ 5) Διά δίδακτρα, κατοικίαν, δια
τροφήν. φωτισμόν χαι πλυστιχά έν τή Σχολή ιού Μομπελ
λιέ πληρώνουσιν έτησίως 1.000 φράγκα. Έτερχ 1,000 φρ. 
κατ’  έτος φρονούμε· ότι άρκούσι διά τάς άλλα; άνάγχας τού 
σπουδαστοϋ, ήτοι ένδυσιν, βιβλία, κτλ. 6) Ή  τελειοτέρα 
τών γαλλικών γεωργικών σχολών εινε αναντίρρητοι; ή του 
Γρινιών, ούχ ήττον πρός σπουδήν τής οινοποιίας, τής αμ
πελουργίας καί τής σηροτροφίας καταλληλότερα εΐνβ ή έν 
Μομπελλιέ.Ή έν ταΓς σχολαΓς ταύταις τριετής φοίτησις δεςν 
πάντοτε νά συνδυάζεται μειά διετούς πρακτικής εξασκήσεως 
έν τινι άγροχηπίω ή γεωργική» βιομηχανικό» χαταστήματι 
τής περιφερείας, έν ή εΰρηται ή σχολή.— χ. Α .Μ . ’Οδησσόν. 
Τά ζητηθέντα χαί επιστολήν μας έχετε ταχυδρομιχώς. — 
χ. X. θ. Πρό τού Μολιέρου πολλά σκώμματα χατά τών ια
τρών έγραψαν Έλληνες ποιηταί. Έ ν τή Ανθολογία τών επι
γραμμάτων θά εύρητε πλεΐστα τοιαύτα. Καί τό ανέκδοτον, 
ού μνημονεύετε, είναι έλληνιχόν, «χον ακριβώς ούτως εν τή 
Ανθολογία.

Χειρουργών έσφκξεν Άχεστορίδην Άγέλαος· 
ζών γάρ χωλεύειν, φησίν, έμελλε τάλας.

Τό δέ νεοελληνικόν έποιήθη ύπό Ίαχωβάχη^’Ρίζου Νερου
λού· ο! δύο τελευταίοι στίχοι του έχουσιν ούτως·

Φυλάξου μήν τόν δέχεσαι ’ ς τόν Άδη, Περσεφόνη, 
είν’  ικανός καί τούς νεκρούς νά ξαναθανατωνη.

— χ.Γ.Δ.Φ.’ Τδραν. Διά τοΰ αυτόθι κ. I. Τζ., άπεστάλη ήμΓν 
τό ζητηθέν. — χχ.Ι. Κ. Λεμησσόν, Κ.Τ: Τρ'.χχαλα, Ν .Α . Οί. 
Κωνσταντινοϋπολιν. Έλήφθησαν. —  χ. Π. Δ. IJ. Λεμησσόν. 
Έλήφθη χαί δημοσιεύεται.— .ΥετίΑυδι. Ό ς  έπληροφορήθη- 
μεν, ή μέν Στοά ϋφίσταται είσέτι, βιεχόπη δέ ή έχδοσις τού 
περιοδικού.— χχ. Δ. Β. χαί Α. Σ. Αλεξάνδρειαν, Έλήφθη
σαν. Πλείστας ευχαριστίας διά τήν φιλικήν φροντίδα.Άπαν- 
τώμεν χαί ιδιαιτέρως. —  χχ. Ν. Σ. Δ. Κωνσταντινοϋπολιν, 
Φ. Κ. Σαχάλαν χαί Κ. Μ; 1C Ταγανρόγ. Τά ζητηθέντα ά- 
πεστάλησαν.— Aarai/ Εύστοχώταται.— χ. Ν. Λ . α’ ) Προ
φανώς εινε λάθος.β'Ι'όπως προφυλάξητε άπό τής σκωρίας ερ- 
γαλεΓα έκ στιλπνού χάλυβος ή σιδήρου, οία ̂ τά χειρουργικά, 
δέον νά τά έπιχρίσηιε ολίγον δι’ αλοιφής τού υδραργύρου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ  
ι

Τό πρώτον είναι χρόνος̂  αρχαίου ρήματος, 
τό δεύτερον κομμάτι, η μέρος ένός όλου, 
τό σύνολό» μου είναι ποικίλου σχήματος, _ 
κ’  είς τάς όδούς πωλεΓται, Σταδίου χαί Αιόλου.

2

"Επιγραφή αΐηγματώ δη(·
Πλησίον θραχιχής τίνος πόλεως εύρέθη έσχάτως ή έπομένη 

έπιγραφή έπι τέθραυσμένου τεμαχίου μαρμάρου:

. . . Κ Ε Ρ Α Σ · ••Α ΙΜ Α ··-Σ Ε Υ Θ Η Σ ···
Μ ΥΣ ΙΟ ΚΑ ΣΤΑ ..........................
. . . . Τ Ρ Ο Ι Α   ..............................

Ή  επιγραφή αύτη είναι ηροδήλως έλλιπής. μή εύρεθέντων 
τών άλλων τεμαχίων τού λίθου. Ουβείς τών αρχαιολόγων » .  
δυνήθη μέχρι τούδε νά συμπληρώση η_ έρμηνευση αυτήν, αί 
δέ έρευναι πάντων τών άσχοληβέντων είς τήν έξηγησιν^ αυτής 
κατέληξαν είς τά επόμενα μό-ον πορίσματα, οτι διαχρινοντα: 
σαφώς τρεΓς έλληνιχαί λέξεις, αιμα. χεραΐ και μϊη « ρ ι  
τής έννοιας όμως τής τελευταίας λέξ.ως διαφωνουσ.ν οί αρ
χαιολόγοι- ίλλοι όποστηρίζουσιν ότι δηλοϊ το γνωστόν ζι,.ον, 
χαί άλλοι ότι είναι χεκολοβωμίνον τό έθνιχόν όνομα των βαρ
βάρων Μ υβών ή τής χώρας αυτών). Πρός δε τουτοις οτι α- 
ναγινώσχονται εύχρινώς τρία γνωστόιατα χυρια ο.οματα,
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σμοϋ τ«ΰ ονόματος τη« μητρός τον 0 ϋ !* «^ 1 ι σχηματισμού 
σπανιωτάτου εύρισκαμένου άπαξ μόνον nap" Ευριπίδη ( έν 
ΦοίνΙίΓΐις στίχ . 803). Άλλα τΐ κοινόν μίτοξύ των θρακών 
βασιλέων χαί τής άτυχούς βασιλίσσης των θηβών η τής πο- 
λεω; τοϋ Πριάμου; Τούτο μένει αίνιγμα. Διχαγνωμοϋσι δε 
ο! αρχαιολόγοι καί περί τον Σεύθου τής επιγραφής, οΙ μεν 
λέγοντες ότι (¡να: ό ύπό τοϋ θονχνδίδου μνημονευόμενος βα
σιλεύς, ό υιός του Σπαραδόχου, ο! δε ίσχυριζόμενοι οτι είναι 
ό μεταγενέστερος χαί όνομαστότερος τούτου βασιλεύς των 
Όδρυοών, ό υίός τοϋ βασιλέως Μαισάδου Πχντες ΰμως α- 
παφαίνονται όμοφώ-'ως δτι ή ακατάληπτος έπιγρρφη είναι 
σπουδαιότατη, χαί ότι ή όρθή άνάγνωσις αυτής θι επιχυση 
ίσως πολύ φώ; εις τήν άρχαίαν ιστορίαν τής Θράκης. "Οθεν 
τά μάλιστα 64 ώφελήση τήν ίπιστήμην αν τις τών ήμετέρων 
αναγνωστών δυνηθή να ερμηνεύση αυτήν.

Ό ΛΛΑ ΛΛ/υν

Λ Υ Σ Ε ΙΣ
1

1. Ά ρ — χάς. 2. Κασ— Τρί. 3 Τρ!— χαλα.— 4. Καλά— 
μαι. 5 Μα i;—ανδρος. 6 Άνδρος.

8 + 2  =  10 
12— 2 = 1 0  
5X 2=1 0  

20 : 2=10 
45

!H Η Π φ Ι Έ Τ Τ Ι

Τ Α  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α  Κ Ο Μ Μ Α Τ Α
ΚΑΙ Η ΤΟΥΤΩΝ 

ΕΤΤΕΜΒΑΙ1Ι ΕΙΙ ΤΑ ΤΗΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ! ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Ε κ  τ ο τ  ι τ α λ ικ ο ύ  υ π ο  Γ .  Μ ικ ο μ ιο υ . 

διδάκτοροί τής νομικής.

Μ τ τ ί  τ ή ν  ά ρ χ ι χ ή ν  τ ι μ ή ν  8 ρ α χ .  8  μ ό τ ο γ  S p .  ί .  

Μετά ταχνόρ -  Δ ρ . ,  ί $ η.

Πωλείται εις to βιβλιοπωλείου τής -Ε στίας·.

Χάρτης τής τησου 'Γ ιίρας. Αντίτυπα αύτοΰ ·π 
χαλοϋ χάρτου πωλοϋνταε εις το Βιβλιοπωλείου τής -Έστίαι» 
αντί δραχμής εχαστον,

ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ 
"Η ΖΩΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΟΣ ΠΕΡΙ Μ ΑΓΕΙΑΣ 

ΚΑ Ι ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

[περί γοήτων, μάντεων, δαιμονόληπτων, περιστρεφόμενων 
τραπεζών, μυστηριωδών πνευμάτων, μεσαζόντων θαυματο- 
ποιών χτλ.|

υπό ΙΩ. Φ Ο ΥΣΤΑΝΟ Υ, ίατροϋ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άντί δραχμών δύο έν τώ βιβλιοπωλεία) τή; 
«"Εστίας-.Ταχυδρομ. αποστελλόμενον δραχ. 2.30.

ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Ν  20VP1I

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
ΕΙΣ3 ΤΟΜΟΥΣ 2.

Τςμ ώ ντα ι δραχ. 5. —  Ταχυδρομ. άποστε λλόμεν »  
δραχ. 5,50.

X P « t I V l A . T X S T t 5 P l O N
4 "Απριλίου 1886

Λα,νίια τή ς  Κυβερνησεως

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 ·  Δρ. παλ.
Κτηματιχαί Όμολ. Έ6ν. Τραπέζης 

ών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ.

ΙΙεσ τω τικά  Κ α τα σ τή μ α τα

Ε ΤΑΙΡ ΙΑ Ι

Έβνιχή Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 
Γενιχή ΙΙιστωτιχή Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανιχής ΙΙίστεως · 
"Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . · 
Σιδηρόδρ. Αθηνών χαί Πειραιώς.. · 
"Εταιρία Φωταερίου...................  Δρ.

ΣυταΛΛάγματα
ΛΟΝΔΙΝΟΥ— Τραπεζικόν *Όψεως.. . .

• 3μην..........
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — ’ Εθνικής Τραπέζης Οψεως.

• Τραπεζικόν 3μην

Νομίσματα
Είχοσάφραγχον.................................
Λίρα οθωμανική................................

Τρέχουσα Ί
3 4 1 .-  
348.—  
423.— 
351.50 
271. 
2 6 | ._  
177—  
239—  

86—

442—

‘μι,

3750- 
62—  
62—  
71 _  

270—

32 50 
32.35 
1 .28- 
1 .27 -

25.60
29.10

ΒΙΒλΙΟΙίαΛΕΙΟ.ν ΤΗΣ -ΕΣΤΙΑΣ·
ΔΘΗΝΑ1. Μέγα φωτογραφικόν πανόραμα τής πόλεως των 

’Αθηνών χαί τών πέριξ, μετό τής Άχροπόλεως, τοϋ Θησείου 
χαί τοϋ λόφου του Φιλοπάππου, μήκους I μ. 65, πλάτους 
0,24, επί χαρτονιού μετά ωραίου περιβλήματος. Δραχ. 20. 
Ταχυδρομ. αποστελλόμενον δρ. 21.

"Ομοεον πανόραμα τδ>ν ’ Αθηνών, εις σχήμα μικρό· 
τερον, μήκους 1,20, πλάτους 0,20 μετά όμοιου περιβλήματος, 
δραχ 15. Ταχυδρομιχώς αποστελλόμενον δραχ. 16.

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. Μέγα φωτογραφικόν πανόραμα τής πόλεως 
μετά τοϋ λιμένος, καί τών λιμενίσκων Ζέας χαί Μουνυχίας, 
μήκους 1 μ. 65, πλάτους 0,24, επί χαρτονιού μετά ωραίου 
περιβλήματος. Δραχ. 20. Ταχυδρ. αποστελλόμενον δραχ. 21.

ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ. Λεύκωμα περ.έχον άπο- 
ψιν τών * Αθηνών, καί φωτογραφικά άπειχονίσματα τής Ά 
χροπόλεως εις δύο διαφόρους απόψεις, τοϋ Παοθενώνος, του 
Έρεχθείου, τών Καρυατιδών, τοϋ Ναοϋ τής Άπτέρου Νί
κης, τών θεάτρων τοϋ Διονύσου καί Ήρώδου τοϋ ’Δττςχου, 
τών στύλων τοϋ Όλυμπιείου, τοϋ θησείου χαί τοϋ Ωρολο
γίου τοϋ Κυρρήστου, εν 8λω 12 εικόνας, έπιχολλημένας έπΙ 
χαρτονιού. Δεόεμένον καλώς. Δραχ. 12. Μετά ταχυδρομ
τελών δραχ. 12.50

ΕΙαόνες φωτογραφςκαί μ νημείων τής άρχαιότη- 
τοφ. μεγέθους 0,23χ0,15. Άχρόπολις, εις τέσσχραε δια
φόρους απόψεις.—Ή  πόλις τών Αθηνών. — Παρθένων ιις 
τρεΓς διαφόρους απόψεις. —  Προπύλαια. — ΈρεχθεΓον. — 
Ναός Άπτέρου Νίκης. —  Καρυάτιδες. —  Άρειος Πάγος.— 
’ Ανάγλυφα τοϋ θεάτρου τού Διονύσου. — θησεΓον. — Στύ
λοι Όλυμπιείου. — Ώρολόγιον Κυρρήστου.—Ναός Σουνιά- 
δος Άθηνας. Έκαστη είκών χωριστά δρ. 1 ,5 0 . Άποστέλ- 
λονται ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

Λ ί  α ν τ α ι  ε ί χ ο ' γ ε η ί ι (  σ χ ή μ α  μ ε γ α Λ ε ί τ ε ρ ο ν ,  μ * Τ ' '  

β ο υ ν  0 , 3 ί , χ θ . 2 5  π ω Λ ο ΰ ι - τ α ι  ί χ ά σ τ η  ά ν τ ί  άρσ.Υ-
2 ,5 0 , α π α α τ έ Α - Ι ο τ τ α ι  ι ΐί  ε.έευ0εραι τ α χ ν δ ρ .  τεΧ “*’ ’·

Εικόνες φ ω τογραφ ικά ! τοΟ ΙΙανεπεστημίου, **14 
Α κα δη μ ία ς  χα ί τοΰ Πολυτεχνείου, μεγ-θου; 0,3*
X  0,25. Έχάστη δραχ.2,50. Άποστέλλονται Ιλεύθ. ταΧ*" 
δρομ. τελών.

Έν Άβήναις, εκ τού τυπογραφείου των Καταστημάτων A N B S T H  ΚΩΝΣ Γ A VTI \ΙΛΟ Υ 1886— 392


