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Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α

Αίαν προσεχώς έχδοθήσεται έν Παρισίοις ·  ’ Αλέξαν
δρο; δ ρίγας εν τή γαλλική φιλολογία του μεσαίωνος» 
jJâJeiandre le grand dans la littérature français du 
ÉWjen âge), ϊργον μαχρας μελέτης toû Paul Meyer. Ό  
Ισρωτος topo; τούτου θά πβριέχη παλαιογαλλιχά χείμενα, ö 
»  δεύτερος ίβτορίαν τής διαπλάσεως των περί ’Αλεξάνδρου 
μ»·ων

— Εχ των προσεχώς έχδοθησομένων βιβλίων εν τή σειρά 
jn î Clarendon Press, εις τήν έλληνιχήν φιλολογίαν χαί 
γλώσσαν ανάγονται τα ίπόμενα· «Τα  πολιτιχά του Ά -  

Ιροτοτίλους μετά εισαγωγής, σημειώσεων χλπ. ύπδ W. L. 
Jiewniann» εις δύο τύμους· . ’ Εχλογαί ίχ του Πολυβίου, 
Ιεΐιδδμεναι ύπό G. L . Stracban-Davidson·· «Srholia in 
lllideiu Townlejana« ίχδιδδμενα ύπδ Ernst Maass, εις 
wo τύμους- ή Μήδεια τού Εύριπίδου, εχοοσις C. Β. Heber
ten *'Εγχειρίδιου έλληνιχής νομισματολογίας. (A  Manual 
“f gfeet Numismatics) ύπδ Barclay V. Head- «Επίτο
κος Ισ-.ορία τής Έλληνιχής πλαστιχής. ύπο L. E. Upcott- 
•Πιρι tSv έν ’Αλεξάνδρειά Χριστιανών Πλατωνιχών,· ύπδ 
I »  ιίόισίμ ου Charles Bigg' «Αοχίμια περί τής έλληνιχής 
γΐώσσης τής Βίβλου« ύπδ τοΰ αϊδεσίμου Ε. Hatch.
, ~  Ε* Ίθάχη τής Άμεριχής συνήλθεν ή ένιαυσία δεχάτη 

σύνοδο; των Άμεριχανών φιλολόγων έν τούτη άνε- 
γνοιοδησαν ύπδ των έταίρων πολλαί πραγματεΓαι, ών αί έ- 
WWvai άνεφέροντο εις τήν έλληνιχήν φιλολογίαν ; . Περί 
J·" Ορνίθων τοΰ Άριστοφάνους· ύπδ τοΰ χαθηγητοΰ Scar- 
wraugb-· Σύμβολα! εις τήν άρχαίαν Κυπριακήν γλώσσαν· 

jjW Isaac Hall- «Περί της όμηριχης ζωολογία;««, ύπο Julius 
‘ , cùs *Hepl χών πρδς άλλήλας σβέσεων των διαλέκτων 
" ·; Ρορείου Ελλάδος., ύπδ Morris Jastrow.

Εξεδόθησανέν Γερμανία δύο συγγράμματα πρανματευ- 
περί τοΰ εις τδυ Σολομώντα άποδιδομένου βιβλίου τής 

I ¿  Διαθήκης τοΰ ΈχχΛησιασζοίΙ. 'Γδ μ?ν τούτων, 
rTpvÇoiiîvov a ό ‘ Εκκλησιαστής χαί ή μετά τδν Άριστο-
ρ . » σ ο φ ί α .  (Qohelat und die nach-aristotelische

HS®*"Phie), συνεγράφη ύπδ Αύγούστου ΙΙάλμ, τδ δ' έτε- 
ζ β ΰ - *Ί  Λ·ιΨί? ύπδ VV. Nowack. Άμφδτερα έξετά-

- τήν σχέσιν τοΰ Έχκλησιαστοΰ πρδς τήν Έλληνιχήν 
Œ Î aa,'. χαί παραδέχονται δτι τδ βιβλίου εχεΓνο τής 

Διαθήκης έγράφη περί τδ διαχοσιοστδν περίπου 
Χριστού ύπδ την έπίδρασιν τών φιλοσοφικών δο· 

ΣτωΙχών χαί τών Επικούρειων.
['•feie *1 tlVt τ“ ν ισλευταίων συνεδριάσεων τής έν Παρι- 
^Β ^^σδημ ίας τών επιστημών δ κ. Nadaillac άνήγγειλεν 
■Κ^¥*»ητ>ν έν Βελγική δύο τάφοι τών χρόνων τοΰ Μαμ- 
*«·* 'Ριν4« Ρ “ · έχσκαφέντες σκελετοί έφαίνοντο
^  ότ, είχον ταφή ταχτιχώς, ώς έμαρτύρει ή κανονική 

^ ^ 3 “ ’  ίστών. Άμφότεροι οί σκελετοί εύρέθησαν έν χαλή

χαταστίσει· δ πρώτος ή το γυναιχδς νέας, δ δέ δεύτερος άν- 
δρδς ακμαίου. Έν τοΓς έπιχειμένοις εις τούς τάφους στρώμα- 
σι γής ευρον οί ανααχαψαντες οστά πρωτογενούς ελέφαντας 
έλάφου τής καναδικής, ρινδκερω καί ταράνδου, πλήν δέ τού
των οστα γεγλυμμένα έν σχήματι σκήπτρου, πλάκας έλέφαν- 
τος, λίθους έξειργασμένους καί όστρακα άτέχνων αγγείων.

— Κατά τήν αυτήν συνεδρίασιν άνεκοινώθη, ότι έν Κο
λομβία εύρΐσκεται βοτάνη τις, δι* ής θεραπεύονται τα δήγ
ματα ιοβόλων δφεων. Πρδς θεραπείαν τοΰ δήγματος πίνει δ 
δηχθείς αφέψημα φύλλων τής βοτάνης έκείνης, καί τα ίδια 
φύλλα έπιτίθινται έπί τής πληγής έν είδει καταπλάσματος. 
Ό  άναχαλύψας τάς ιαματικά; ιδιότητας τής βοτάνης βε- 
βαιοΓ ότι έθεράπευσ» διά ταύτης άγελάβα δηχθεΓσαν καί έξοι- 
δημένην έχ τοΰ δήγματος.

— Δημοτελέστατα έπανηγυρίσθη τή I Σεπτεμβρίου |ν) έν 
Πέστη ή διακοσιοστή έπέτειος τής άναχτήσεως τοΰ φρουρίου 
αυτής, χαί ή άπδσι-.σις τοΰ Τουρκικού ζυγού. Μετά πανη
γυρικήν συνεδρίασιν τής ’ Ιστορικής έταιρΐας έν ή παρήσαν 
δ αυτοχράτωρ Φραγκίσκος ’ Ιωσήφ μετά πολυαρίθμου ακο
λουθίας χαί πάντες οί έν τέλ.ει, έγένετο τή έπομένη ημέρα 
λαμπρα εκκλησιαστική πομπή, χαί μετά τούτην παρετέθη 
συμπδσιον ύπδ τής δημοτικής άρχής Βουδαπέστης.

—  Τή 31 Αυγούσιου (ν.) συνεπλήρωσεν ό επιφανής Γάλ
λος χημικός ΟΙιβντβυΙ τδ έχατοστδν έτος τής ήλιχίας του. 
Τή προτεραία παρεχάθησεν εις συν.,δρίασιν τής έν Παρισίοις 
’Ακαδημίας ιών Επιστημών, χαθ’  ήν έγένετο θερμή έχδή- 
λωσις τού πρδς αυτδν σεβασμού χαί αγάπης τών ’Ακαδη
μαϊκών. Τή δέ 31 Αύγούστου παρετέθη έν τω  δημαρχείο» 
πρδς τιμήν τού έκατοντούτους επιστήμονες έπίσημον συμπό- 
σιον, οΰ μετέσχον 350 δαιτυμδνες, έν οίς δ ύπουργδς τής 
δημοσίας έχπαιδεύσεως Γχοβλί, χαί ό πρόεδρος τής Βουλής 
Φλοχέ, οΓτινες χαί προέπιον ύπέρ αύτού. Ή  εθνική κηπου
ρική έταιρία προσήνεγχε τω  ΟΙιβνΓβυΙ δώρο/καλλιτέχνημα 
τού γλυπτου Σαπυ, απεικόνιζαν τήν ^ιατ-υιαχ-Τή δέ έσπέρα 
τής τριαχοατής Αύγούστου έγένετο πανηγυρική παράστασις 
πρδς τιμήν αυτού έν τω  μεγάλιρ θεάτρω τού Μελοδράματος. 
’ Η έπίσημο; τελετή έγένετο πρδ μεσημβρίας τή 3! Αυγού- 
στου έν τή μεγάλτ) αιθούση τού μουσείου τής φυσικής Ιστο
ρίας. Ταυτης προηδρευεν δ υπουργός τής δημοσίας εχπαι- 
δεύσεως, τήν δ’  ευρεΓαν αίθουσαν έπλήρουν έπιτροπαί, άπε- 
σταλμέναι ύπδ διαφόρων σωματείων χαί έπιστημονιχών συλ
λόγων όπως συγχαρώσι τω γηραιώ σοφία, βςτις άρέσχεται νά 
άποχαλή έαυτδν πρεσβύτατον τών σπουδαστών.

—  Συνήλθεν εις ΒερολΓνον ή πεντηκοστή ένάτη σύνοδος 
τώ · Γερμανών φυσιοδιφών χαί ιατρών. Τδ πρδγραμμα τών 
εργασιών αυτής ώρίσθη ώς έπβται. Τή 4]16 Σεπτεμβρίου 
εναρξις τής έχθέσεως, τής γινομένης έπ’ ευκαιρία τής συνό
δου. Τή έσπέρα τής 17 Σεπτεμβρίου συνέντευξις πάντων 
τών μελών τής συνόδου έν τω χειμερινω χήπω τού Κεντρι
κού ξενοδοχείου. Τή 18 πρδ μεσημβρίας έπίσχεψις τής εχ- 
θέσεως, ειτα πρώτη έπίσημος συνεδρίασις, χαταρτισμδς τών 
τμημάτων, μετά μεσημβρίαν πανηγυριχδν συμπδσιον χαί έ- 
σπέρας συναυλία έν τω  χειμερινω κήπψ τοΰ Κεντρικού ξε
νοδοχείου. Τή 19 λεμβοδρομία, έκδρομαί εις τά περίχωρα, 
καί τή έσπέρα συναυλία· τή 20 έπίσχεψίι τής έχθέσεως ή 
άλλων έπιστημονιχών συλλογών, συνεδριάσεις τών τμημά
των έπίσχεψις τού έν Καρλδτεμβουργ Πολυτεχνείου, συνέν- 
τευξις έν τώ Ζωολογιχώ χήπω. Τή 22 δεύτερα γενική συ- 
νεδρίασις, μετά μεσημβρίαν συνεδριάσεις τών τμημάτων, 
χαί τή έσπέρα έορτή ύπδ τής πόλεως Βερολίνου όργανω- 
θεΓσα εις τιμήν τή ; συνόδου. Τή 23 συνεδριάσεις τών τμη
μάτων χαί τή έσπέρα χορός έν τά> χειμερινω χήπω. Τή 2ό 
Σεπτεμβρίου τρίτη χαί τελευταία γενιχη συνεδρίασις.

—  Ή  πρώτη πλωτή ίχθεσις προϊόντων τοΰ γαλλικού 
εμπορίου χαί τής βιομηχανίας γ«νήσεται έν μεγάλω άτμο- 
πλοίω χωρητικότητος 3500 τόννων. Τδ άτμόπλοιον τούτο 
θά έχπλεΰση έχ Βορδώ κατά τδν προσεχή Νοέμβριον καί θα 
προσορμισθή εις τούς λιμϊ/ας Αγίου θωμα, Ά ίτη ς, Σαν. 
τιάγου τής Κούβας. Αβάνας, Κολώνης, Πόρτου Καβέλ- 
λου χλπ.
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— 'I I  'Ισπανία προετοιμάζει δια τό προσεχές φθινόπωρο» 
διεθνή έκθεσιν έν Βαρκελώνι. Της έκθέσεως ταύτη; άπό τοΰ- 
δε είνε βέβαιον ότι θα μετάσχωσιν ή Γερμανία, ή Αυστρία, 
ή ’ Ιταλία, ή Γαλλία, ή Αγγλία, ή Βελγική, ή Βόρειος Ά -  
μεριχή χα'ι αί πλεϊσται των πολιτειών τής Νοτίου.

—  Ό  γνωστός επιστήμων Παύλος Βέρτ, επίτροπος τής 
γαλλικής Κυβερνήσεως έν Τογχίνω, πρ .τίθεται να ίδρύστ) 
έν ΆνόΓ, τη πρωιευοΰση τού Τογχίνου, Ακαδημίαν Τογχι- 
νιχήν, σκοπούσαν την συλλογήν χαί διατήρησιν παντός άφο- 
ρώντος εις τό ΤογχΤνον, τήν εχπαίδευσιν τού λαού δια με- 
ταφράσεως επιστημονικών συγγραμμάτων εις άνναμιτιχήν 
γλώσσαν καί την Γίρυσιν δημοσίων βιβλιοθηκών.

— Κατα την ενεστώσαν θεατρικήν περίοδον διδαχθησε- 
ται έν Λονδίνω νέα τις τραγωδία τού Lewis Morris, ή; ή 
ύπάθεσις έλήφθη έχ τής Ιστορίας τού Βυζαντίου.

—  Στενογράφος τις έν Worcester τής Μασσαχουσέτης, 
όιόματι "Ερβετ Στήλ, έφεύρε τηλεγραφικήν συσκευήν δΓ ης 
καθίσταται δυνατή ήμεταβίβασις στενογραφικών σημείων δια 
τού τηλεγράφου.

— Έ ν ταΓς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής και έν 
Καναδά, κατά :ινα άπογραφιχήν σημείωσιν, ύπάρ/ουσιν 25 
μεγάλαι πόλεις ϊχουσαι ύπέρ τούς 100,0 00  κατοίκους και 
244 θέατρα και αίθουσας συναυλιών· 689 πόλεις κάτοικού- 
μενα ύπό 5,000 μέχρις 100,000 κατοίκων έχουσι 1750 θέ
ατρα και αίθουσας, και 1229 πόλεις κατοικούμεναι υπό ο- 
λι···ωτέρων των πεντακιςχιλίων έχουσι 1255 θέατρα και αί
θουσας. "Οθεν έν συνόλω ύπάρχουσιν έν ταΓς Ήνωμέναις 
Πολιτείαις τής Βορείου ’ Αμερικής 3249 θέατρα’ έν τούτοις 
διδάσκουσι 400-500 μεταβατικοί και 100 μόνιμοι θίασοι, 
έξ ών 40-50 είναι ωδικοί. Κατά τό παρελθόν έτος πάντα τά 
θέατρα είσέπραξαν εν συνόλω 48 έκατομμύρια δολλαρίων.

—  Τήν πρόοδον τής γυμναστικής έν Γερμανία καταδει- 
κνύουσιν εϋγλώττως ο! Ιπόαενοι αριθμοί. Οί έν Γερμανία 
καί τή γερμανική Αυστρία γυμναστικοί σύλλογοι ήσαν 
κατά τήν 1 'Ιανουάριου 1886 έν ολω 3546. Οί σύλλογοι 
ούτοι ειχον τήν έδραν των έν 2561 τόποις. Έ ν συγκρίσει 
πρός τό προηγούμενου έτος ηΰξησεν δ αριθμός τών μεν συλ
λόγων κατά 298, τών δέ τόπων, έν οίς ίδρύθησαν νέοι σύλ
λογοι κατά 241. Τά  μέλη τών γυμναστικών συλλόγων, τά 
έχοντα ήλικίαν άνωτέραν τών 14 έτών, είσίν έν δλω 298, 
8 6 8 , ήτοι 31,014 πλείονα τών κατά τό προηγούμενου Ιτος.

Πρό ήμερων άπεστάλησαν εξ Έπιδαύρου εις τό ύπουργεΓον 
τής Παιδείας ύπό τού έφορου τών αρχαιοτήτων αί έξής αρ
χαιότητες· α') Επτά αγάλματα ’Ασκληπιού μεγέθους ή· 
μίσεος τού φυσικού έν καλή διατηρούμενα καταστάσει. β') 
Τρία μικρομεγέθη αγάλματα ’Αθήνας έν διαφόρω στάσει. γ') 
Τρία αγάλματα Ύγιείας. δ') Άγαλμάτιον Πανός. ε’ )Άγαλ- 
μάτιον Κυβέλης, ’  Αγαλμάτιον ίσταμένου μικρού παι- 
δός, ζ ') Άγαλμάτιον Απόλλωνος, η') Τρία ’ Αγάλματα ’Α 
φροδίτης. θ') Τέσσαρα ισομεγέθη αγάλματα είκονίζοντα νεα
νίας γυμνούς. Γ) Άγαλμάτιον έξ όπτής γής είκονίζον γυμνόν 
νεανίαν καλλίστης έλληνική; τέχνης, ια') Κορμός πτερωτής 
Νίκης και ιβ'| ανάγλυφου είκονίζον τόν ’Ασκληπιόν καθήμε- 
νον. Τά εόρήματα ταύτα έγένοντο έν τή άνασκαφή τού βο- 
ρειοανατολικώς τής μεγάλη; Ιωνικής στοάς κειμένου, μετα
γενεστέρου βωμαΐκού οικοδομήματος, ουτινος μέρος τής δυτι
κής πλευράς καί τρία δωμάτια, τά αμέσως συνεχόμενα τή 
Στοά. είχαν άποκαλυφθή άπό τού παρελθόντος έτους.

— Ύπό τού κ. Προσαλέντη γραφεΓσα θα αναρτηθή έν τή 
μεγάλη τού Πανεπιστημίου αιθούση ή είκύν τού μακαρίτου 
καθηγητού Σαυερίου Λάνδερερ.

— Εις τό τελευταΓον φύλλον τής έφημερίδος Allgemeine 
Zeitung έδημοσιεύθη αρθρον περί τού τελευταίου σεισμού έν 
Έλλάδι γεγραμμένον ύπό τού παρ’  ήμΐν καθηγητού κ. Α. 
Χρηστομάνου.

— Ύ πό τού έ, Κέρκυρα δεχάρχου Άριστείδου Ναθαναήλ 
κατεσχέθη τό κιβώτιου γερμανού τίνος απερχομένου τής πό- 
λεως, εν ω περιείχοντο διάφορα αγαλματια πήλινα και χαλ
κά, μεγίστης, ώς λέγεται, άςίας καί πολλά νομίσματα χρυσά 
αρχαιότατα. Ό  γερμανός προσήνεγκεν εις τόν κατασχόντα 
τό κιβώτιου δεκάρχην 5,000 δραχμάς, όπως πεισθή νά μή 
άνοιξη αύτό, άλλ’ ό έντιμος υπάλληλος άπέκρουσε την πρό- 
τασιν καί έξετέλεσε τό καθήκόν του.

—  Δύο νέα έργα τού έν Μονάχοι ομογενούς ζωγράφου κ. 
Ίακωβίδου έκτεθέντα έν τή μηνιαία καλλιτεχνική έκθέσει,

έπηνέθησαν χαί έξετιμήθησαν δεόντως ύπό τών άρμοδίων. \ 
εικόνες παριστώσιν ή μέν νεαρόν κοράσιον φέρον επί κεφα
λής σκιάδιον, ή 8έ έγγονόν καπνίζοντα έκ τής πίππσς τού 
πάππου.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Μ ε σ α ι ω ν ι κ ά  ν ο μ ί σ μ α τ α  τ ω ν  δ υ ν α σ τ ώ ν  τ?|ς Χίαυ
ύπό Παύλου Λάμπρου. Έ ν Άβήναις, έκ τού τυπογραφείου 
τών Αδελφών ΓΙερρή. 1886. Μέγα 8ον, σελ. θ'— 82. (Μετά 
11 λιθογραφικών πινάκων.) Τιμάται δραχ, 10. Ευρίσκεται 
έν τώ Βιβλιοπωλείο! τής «Ε στίας·. Τό νέον τούτο έργο* 
τού περιφανούς ήμών νομιϊμχτολόγου περιλαμβάνει πλήρη 
μονογραφίαν τών μέχρι τούδε γνωστών μεσαιωνικών νομι
σμάτων τής νήσου Χίου μεθ’  απάντων τών άπεικονισμάτων 
αυ:ών, αποτελεΓ δ’ ουτω πολύτιμον συμβολήν εΓς τε τήν νο
μισματικήν τών Φράγκων δυναστών τής 'Ελλάδος καί έν γέ- 
νει εις τήν ιστορίαν τής Φραγκικής Κατακτήσεως. Τά περισ
σότερα έχ τών νομισμάτων τούτων προέρχονται έκ τής πλου- 
σιωτάτης ιδιαιτέρας συλλογής τού κ. Λάμπρου, τινά δέ πε- 
ριγράφονται ανήκοντα καί εις ιδιαιτέρας σύλλογος ευρωπαϊ
κών μουσείων η καί ιδιωτών. Τά ούτω περιγραφόμενα νο
μίσματα άνέρχονται πάντα εις 156 καί συνοδεύονται ύπό 
τών άπεικονισμάτων αυτών εις ένδεκα πίνακας χαραχθέντας 
έν Άθήναις μετά πολλής άκριβείας ύπό τού κ. Γρούνδμαν.

Σ το ιχ ε ία  ελληνικής γρα μ μ α τολογ ία ς  πρός χρήσι» 
τών Γυμνασίων, κατά τό έπίσημον πρόγραμμα τού υπουρ
γείου τής Δημ. Έκπαιδεύσεως, ύπό Σ. Κ . Σαχελλαροπού- 
λου. Εκδότης, Άνέστης Κωνσταντινίδης. Έν Άθήναις,
1886. 8ον, σελ. ζ '—252. Τιμάται δραχμών 4.

Σύντομος άνΟ 'ωπολογία  μετά ύγιε νών παραγγελ
μάτων, πρός χρήσιν τών δημοτικών σχολείων, ύπό Π. Κα- 
σίμη. Έ ν Άθήναις, παρά τώ έκδότη Σ. Κ. Βλαστώ, όδό; 
Έρμού, 63. 1886. 16ον, σελ. 72. Τιμάται δραχμής.

Ό  σωτήριος δδηγάς, ήτοι πραγματεία έφηρμοσμένης 
υγιεινής υπό φυσιολογικήν έποψιν.ΈρανισθεΓσα έπιμελώς έκ 
διαφόρων διασήμων εόρωπαΐκών συγγραμμάτων καί συντε- 
θεΓσα μεθοδικώς ύπό Δημοσθένους Δεβράμβα. Έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, έχ τού τυπογραφείου Α. Κορομηλά. (Όδός Τσι- 
νάρ, άριθ 11). 1886. 16ον σελ. 164. Τιμάται άργυρώ* 
γροσίων 15.

Σ υ λ λ ο γ ή  α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ώ ν  ν ό μ ω ν ,  δ ι α τ α γ μ ά τ ω ν  
κ α ί  έ γ κ υ κ λ ί ω ν  Έκ τού γραφείου τής Γενικής Έφορίκ 
τών ’Αρχαιοτήτων. Έν Άθήναις, εκ τού Εθνικού τυπογρα
φείου. 1886 8ον σελ. 98.

Σ το ιχ ειώ δης φυσική ισ τορ ία  πρός χρήσιν τών έλλη- 
νικών σχολείων καί Παρθεναγωγείων ύπό Ν. Γερμανού. 
Έν Άθήναις, έκ τού τυπογραφείου «ό Παλαμήδης». 1886. 
8ον, σελ. 192. Τιμάται δραχ. 2,40.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ίίαρασχιυ^, 12 Zcirtcpopi'ou.

Εις τάς έκ τού σεισμού παθούσας επαρχίας μετέβησα» ^ 
υπουργοί κκ. Δ. Βουλπιώτης καί Π. Μανέτας, σιννοδευομ*· 
νοι ύπό άνωτέρων τινών υπαλλήλων καί αξιωματικών, _ 
έγγύθεν έξακριβώσωσι τήν έχ τών καταστροφών έ π ε λ θ ο υ σ α »  

κατάστασιν τών πραγμάτων καί κρίνωσι περί τών δεον-«*ν 
γενέσθαι, Γνα δοθή τοΓς χατοίχοις άποτελεσματιχωτέρα ή * ' 
ρωγή ύπό τής Κυβερνήσεως. Τό ταξείδιον τών ύπουργών 
διαρχέση περί τάς 20 ήμέρας Ο! υπουργοί θά προνοη®“ ’ 1 
περί τής καταλλήλου, κατά τήν επί τόπου άντίληψι» αυτ“£ 
διανομής τών 400 σκηνών, ας θά χομίση εις τά παθόντα 
ρη έχ Λευχάδος ή Μπουμπουλίνα. Κατά τό διάστημα Τ̂|’  _ 
Καλάμαις διαμονής τών ύπουργών θά χαταπλεύσωσ^ν ε 
καί δύο ατμόπλοια Λόϋδ έχ Τεργέστης μετά ξυλείας, ήι: ' 
άποβιβασθή ριπτομένη εις τήν θάλασσαν, ύπό τήν έπιτηρν 
σιν τών αναγκαίων ιατρών χαί ΰγειονομοφυλάχων, κ*”  _ 
έκδοθέν Β. Διάταγμα δπερ άπηγόρευσε καί τήν συγχοινων 
τών πληρωμάτων τών πλοίων μετά τών κατοίκων.
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— Άνεχώρησεν ωσαύτως εις τάς έκ τού σειαμού παθούσας 
λεις ό αντιπρόεδρος τής ύπέρ τών παθόντων ’Επιτροπής κ.

Μιχαήλ Μελάς δπως έπισκοπήση τήν έκτέλισιν τών ύπό τής 
μνησθείσης Επιτροπής διαταχθέντων μέτρων πρός περίθαλ- 

ν τών παθόντων
— Έν τω υπουργείο* τών εσωτερικών κατηρτίσθη ό προϋ- 
ογισμός τής κατασκευής 3,000 παρ/.πηγμάτων εις τά έκ

τού σεισμού παθόντα μέρη. Ή  όλική δαπάνη τών παραπηγ
μάτων τουιων θά άνέλ.θη εις 750,000 δραχμών περίπου, αΓ- 
τινες έλπίζεται δτι έοται δυνατόν νά διατεθώσιν έκ τών έρά- 
νων τών συλλεγομένων ύπέρ τών παθόντων έν τε τω εσωτε
ρικοί και τώ έξωτεριχώ. Οί έρανοι ούτοι μέχρι τούδε άνήλθον 
ιίς 450,000 δρχ. περίπου.

— Οί ύπέρ τών παθόντων έκ τού σεισμού έρανοι έξακο- 
υθούσι πανταχού. Έκ Λονδίνου ό λόρδος δήμαρχος απέ-

στειλε δια του εκεΓπρεσβευτού τής Ελλάδος δισχιλίας αγ
γλικός λίρας.

— Ληγούσης τόν προσεχή ’Οκτώβριον τής ύπηρεσίας τής 
λικής αποστολής τών δήμο;ίων έργων, απέρχονται εις

Γαλλίαν ό διευθυντής αυτής κ. 'Ρονδελ μετά δεκατριών άε- 
έων μηχανικών, θέλουσι δέ παραμείνει ενταύθα έκ τής άπο- 

ολής ταύτης οί μηχανικοί κ. κ. Κελενέκ χαί Γχοττλάν.
— Τά χατασχευαζόμενα παραπήγματα εις τά έχ τού σει

σμού παθόντα μέρη θέλουσι στεγασθή διά ναστόχαρτου, οπερ 
είνε ουσία στερεά, έλαφρί, χεχρισμένη διά πίσση;, εκτός δέ 
τών άλλων αυτής ιδιοτήτων, έχει κα! τήν ιδιότητα νό διατη- 
ρή μείζονα τήν θερμότητα τών οικημάτων, άτινα είσίν εστε- 
γασμένα δι* αυτής.

— Εις τήν έν Σιαλών τής Ι’αλλίας σχολήν ρίμματος άπο- 
λλονται ό ταγματάρχης τών γενικών επιτελών κ. Σολιώ-

της καί δ λοχαγός τού πυροβολικού κ. Τσακάκης Γνα παρα- 
λουθήσωσι τά μαθήματα τής Σχολής ταύτης, δπως χρησι- 
ύσωσινείς τήν μέλλουσαν νά ίδρυθή καί παρ’ ήμΓεόμοίαν 
χολήν.
— Έπερατώθη ή προέκτασις τής τηλεγραφικής γραμμής 
ρδίτζης μέχρι Δομοκού ώς καί ή προσθήκη δευτέρου συρ- 
τος εις τήν μεταξύ Διμοκοΰ και Λαμίας γραμμήν. Ούτως

μετά τής Θεσσαλίας τηλεγραφική συγκοινωνία τής πρωτευου- 
σης έσται τού λοιπού τριπλή, δια τριών διαφόρων συρμάτων 

ελουμένη.
— Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν έγένοντο έν [Φαλήρω λεμ- 
‘ ρομίαι, διοργανωθεΓσαι ύπό τού πρό διετίας συσιάντος

«'Ομίλου έρετών Φαλήρου.· Αί διαγοινισθεΓσαι λέμβοι ησαν 
πάσαι ελληνικοί, έγένοντο δέ £ξ δρόμοι, δύο δΓ ιστίων χαί 

διό κωπηλασίας. Κατά τούς διά κωπηλασίας γενομένους 
όμους νιχήτριαι άνεδείχθησαν τρεΓς λέμβοι τού έν Φαλήρω 

όρμούντος ποίεμικού ήμών πλοίου -Αλφειού«, αιτινες καί 
έίαβον τό τεταγμένα χρηιιατιχά βραβεΓα, κατά δε τους άλ- 
ίου; έμποριχαί λέμβοι άνήκουσαι εις τόν λιμένα Πειραιώς. 
Κατά τό διάστημα τών άγώνων πλήθος κόσμου παρίστατο 
•ξ Αθηνών χαί Πειραιώς.

—· Ή  ύπό τού υπουργείου τών Στρατιωτικών συστα.θεΓσα 
επιτροπή πρός μελέτην τής μεταβολής ή τροποποιή-εω; ά/α- 
ίόγως τής θητείας, τής υγιεινής καί τής ευθηνίις τής στο- 
έής τόσον τών άνδρών δσον καί τών αξιωματικών, με)ετή- 
βασα διάφορα συστήματα παρεδέχθη κατ’ αρχήν μέτρα τινα 
*αί πρό; τούτο παρήγγειλε τήν κατασκευήν δειγμάτων τινών 
*ίς τάς άποθήκας τού ιματισμού πρός δοκιμήν, μεθ’ δ θέλει 
?έρε. τάς αναγκαίας τροποποιήσεις και ύποβάλε; εις τό ύ
πουργεΓον τό πόρισμα τών εργασιών της.

— Αί εισπράξεις τού έν Τήνω ιερού ναού τής Ε )χγγε)ι· 
, ρίας κατά τήν τελευταία» πανήγυριν τής 15 Αυγουστου 
«νήλθον εις χρήματα καί άλλα αφιερώματα εις δραχ. ]'ι,226ι

— Ή  εσοδεία τών σιτηρών κατά τό ενεστός έτος ητο εκ 
“ ν χειριστών έ» Έλλάδι. Πολλαί τών επαρχιών, αΰτάρκεις 
άλλοτε ή χαί εξαγωγήν σιτηρών ποιούσαι, ΐ,ρχισαν άπό τού 
’ υν αίοθανόμεναι τήν έλλειψιν εγχωρίου σίτου, ή δε Θεσσα
λία και κατά τό έτος τούτο έσχε τοσούτω κακήν έσοδείαν, 
•Μτε πρός διατροφήν τών κατοίκων αυτής θα είσαγάγα) έξω-

ίσον ή καί μεΓζον ποσόν τού περυσ νού, ήτο· περί τάς 
‘>00 χιλιάδας κοιλών.
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κ. Δ. Σ. Αλεξάνδρειαν. Ή  έπιταγή έλήφθη καί έσληρώ- 
θησαν τά ανήκοντα τοΓς κκ. I, Π. καί Ν. Π. Τού σημει- 
ουμένου συγγράμματος έχουσιν έξαντληθή πάντα τό αντί
τυπα.— κ Δ. Α. Δ. Άργοστόλιον. Ταχυδρομικώς άπηντή- 
σαμεν— κ. Σ. Λ. Ν. Πειραιά. Μόνον απαξ μετά τήν Έπα- 
νάστασιν ένέσχηψε χολέρα έν Έλλάδι, κατά τά έτη 1854 
καί 1855. Έ κ  τών ευρωπαϊκών χωρών ή ’ Ιταλία ύπέρ πά
σα» άλλην έπαθεν έκ τής χολέρας. Άπό τού 1835 μέχρι 
τούδε έπταχαιδεκάκις ίνέοχηψεν ή επιδημία εις τήν χώραν 
έκείνην. — κ. Σ. I. Μ. Κέρκυραν. Τό έργον δέν έξεδόθη ετι, 
καί έκ τούτου ή καθυσιέρησις. Μετά 10 ήμέρας θά είνε 
ίσως έτοιμον, καί τότε θέλει άποσναλή ήμΓν άνϊίτυπον.— 
κ. Ε. Σ. Κ. Ληξούριον. Έλήφθησαν. Σας ευχαριστούμεν. 
— κ. Σ. Β. Ζάκυνθον. Σάς ιύχιριστοΰμεν· αλλά δέν τό νο
μίζομε» πολύ ενδιαφέρον.— κ. Σ. Β. Βραΐλαν. Τά ζηεηθέντα 
άπεστάλησαν, ιδιαιτέρως δ’  έγράψαμεν ύμΓν. — Φοιτι/τΐ}. 
Τό έν Άίδελβέργκ, είνε τό παλαιότατον τών έν Γερμανία πα
νεπιστημίων, ίδρυθέν εν έιει 1386. Τών δ’  εν άλλαις χώ- 
ραις γερμανικών Πανεπιστημίων πχλαιότατα είναι τό έν 
Πράγκ,, ίδρυθέν τώ 1348 καί τό έν Βιέννκ„ ίδρυθέν τω 
1365- Τα δέ νεώτατα τών γερμανικών πανεπιστημίων εισί 
τό τού ΒεροΗνου (1809), τό τής Βόννης (1818) καί τό τού 
Μονάχου (1826).— κ. θ  Δ. Σμύρνην. Τά ζητηθέντα καί 
έπιστολήν μας έχετε ταχυδρομικώς.— κκ. Μ. Θ. Τ. Άργο- 
στόλιον, Κ. Σ. Σ. Πάτρας, καί II. Γ. Π. ’Οδησσόν.— 
Έλήφθησαν. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν.— κ. Α. 31. Βώ
λον. Ταχυδρομικώς άπεστείλαμεν ύμΓν τά 2 αντίτυπα. Ός 
πρός τό άλλο θελομεν συμμορφωθή ακριβώς τή ύμετέρα πα
ραγγελία.— κ. Μ. Φ. Λαύρειον. Έλήφθησαν. Πλείστας ευ
χαριστία; διά τήν φιλικήν φροντίδα.—Τακτική αναγνω- 
στρία τής «Έστ'.ας·. Καλλίστην ενίσχοσι» τή: _ ύμετέρας 
γνώμης θό εΰρητε έν άγγελία τινί ην κατ’ αύτάς έδημο- 
σίευσαν άμερικανικαί εφημερίδες. Διά ταυιης ό Β. F. Do
w ell, όνομαστός δικηγόρος έν Πορτλάνδκ, (έν τή πολιτεία 
Όρεγώνος τής Βορείου Αμερικής) αγγέλλει ότι παρέλαβεν 
ώς συνέταιρον έν τω διχηγοριχώ γραφείω αυτού τήν θυγα
τέρα του μις "Ανναν Δόουελλ, άρτίως περχτωσασχν ευδο
κιμώ; τάς νομικά; σπουδάς αύτής, καί λαβούσαν την αδειαν 
τού μειέρχεσθαι τόν δικηγόρον.— κ A. Β. Σύρον. Τά_ ζη
τηθέντα 10 αντίτυπα άπεστάλησαν δΓ επιβάτου. Εύαρε- 
στήθητε νά παραδώσητε αυτά τώ ζητήσαντι είσπράττοντες 
τό άντίτιμον.— κ. Β. Α. ’Αλεξάνδρειαν. Έπανελήφθη ή 
αποστολή, συναποσταλέντων καί τών προηγουμένων καιά τήν 
ύμετέραν σημείωσιν.— κκ. Α. Π. Ροστώβ, Η. Κ. Πρίγκη- 
πον χαί Μ. A. Ν. Σύρον. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν.—κ. 
L  X. Κ  Πάτρας. Έλήφθη έγκαίρως χαί ήρξατο ή απο
στολή, ώς χαί προηγουμέ» ως ¿σημειώσαμε».— κ. Φ. Μ. Π. 
Λονδίνο». Τά ζητηθέντα πάντα άπεστείλαμεν. Άπηντήσα- 
μεν καί ιδιαιτέρως.— κ.Ι. Τ ζ. Ύδραν. Θέλομεν συμμορφωθή 
τή παραγγελία σας —llepi/ργω. Οί άρχαΐοι διήρουν τάς 
ώρας τού έτους, παρατηροΰνιε; τήν επιτολήν καί τήν δύσιν 
αστέρων καί αστερισμών, οίος ό Ήρίων, ό Άρχτούρος, αί 
Πλειάδες κλπ. μάλιστα δέ ό λαμπρότατο; τών αστέρων τού 
ήμετέρου στερεώματος Σείριο:, όστις καί Κυω λέγεται, ώς 
ευρισκόμενος έν τώ άστερισμω τού Κυνός. Άπό τής πρώ
της επιτολής τού Σείριου κατά τό λυκαυγές ηρχιζον κατά 
τούς αρχαίους τά μεγάλα καύματα· ή ώρα εκείνη τού έ
τους έκαλεΓτο όπώρα άπό τών ομηρικών χρόνων, τουτου δ’ 
ένεκα καί ό Σείριος έπονομάζεται ενίοτε ύπό τού ^Ομήρου ό- 
πωρινός. Ήρχιζε δ’ αΰτη κατά τούς αρχαίους τή 10 ,_ I I  ή 
12 ’ Ιουλίου καί διήρκει μέχρι τήςΙΟ, 11 ή 12 Αύγουστου. 
Αί ήμέραι έκαλούντ® χυνάδες (λατινιστί dies caniculares). 
’ Εντεύθεν χαί τά χυνικά καύματα. Εϊμεθα περίεργοι 
νά μάθωμε» πού εΰρετε τήν παράδοξον εξήγησιν. ήν ανα
φέρετε, δτι τά κυνιχά καύματα ωνομάσθηοαν ουτοι. διότι 
κατά τάς ημέρας έκείνας ιδίως λυσσώσιν οι κυνες ! — κ. X. 
Π. Τ . Πρέβεζαν. Τά άπό τού 13 καί εξής μέχρι τού 20 
άπεστάλησαν ύμΓν τε καί τώ Π . ταχυδρομικώς έπι συστά- 
σει. Έπροτιμήσαμεν τόν τρόπον τούτον χάριν πλειοτέρας 
ασφαλεία;.
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Δάνεια  τή ς  Κυβερνήσεως Τρέχουσα Τιμή

Τών 170,000,000 τών 5 ·/« Δρ. ν.
• 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.
Κτηματιχα! Όμολ. Έ 6ν. Τραπέζης 

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ.

Π ισ τω τικ ά  Καταστήμ-ατα

ΕΤΑΙΡ1ΑΙ

Εθνική Τράπεζα τήί Ελλάδος Αρ. ν. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . .  ·
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 
Προνομ. Τ  ράπεζα’Ηπειροθεσαλίας..» 
’ Εταιρία Μειαλλουργ. Λαυρίου . . · 
Σιδηρόδρ. Αθηνών καί Πειραιώς. . · 
Εταιρία Φωταερίου..................  ·

ΣνγαΧ.ίάγματα 
ΛΟ ΝΔΙΝΟ Υ— Τραπεζικόν "Οψεως. . . .

• ϊμην..........
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — ΈθνιχήςΤραπέζης Οψεως. 

I Τραπεζικόν 3μην

.Υομίσμαζα

3 4 5 .-
354.—
440.—
341.50
275. — 
263 — 
1 7 1 .-
2 3 8 .-
91 -

459.50

4000.- 
49.— 
53.—  

160 — 
7 9 .-  

272 -

31.4(1
31.15
124.—
123 .-

Ειχοσάρρχγχον.. 
Λίρα οθωμανική.

24.62
27.95

στρίου, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Καραίσχάχη, Μάρχου 
Βότσαρη, Κανάρη χαί Άνδρουτσου, χαί τών πολιτικών 
άνδρών X. Τριχούπη καί Θ. Δηλιγιάνη. Μεγέθους 0,55χ 
0,43. Τιμαται έχάστη ίραχ. 1,50.— Πάσα παραγγελία τών
είχόνων τούτων, μιας ή χαί πλειοτέρων όμού, ταχυδρομιχώς 
άποσιελλομένων, έπιβαρϋνεται χαί μέ ταχυδρομικά τέλη 
λεπτών 50.

Η Δ ΙΑ Ι ΙΛ Α Σ ΙΣ  Τ Ω Ν  Π Α ΙΔ Ω Ν
Παιδικόν περιοδικόν σύγγραμμα μετ’ εικονογραφιών 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΧ ΤΟΥ ΜΗΝΟΧ

ΒΙΒΛΙΟ0Ι1ΚΙΙ ΤΗΣ ΑΙΑΙΙΑΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΙΑΙΔΩΝ
Σειρά βιβλίων διά παιδία έχδιδομένων χατά τεύχη περιοδικών

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗ ΣΙΑ
Ε Ν  Ε Λ Λ Α Α Ι

Μόνης τής ·Αιαπ.Ιόσεως·
Μόνης της ΙΙιβΧιοθήχης 
• ΑιαπΛάσειος» χαί Βιβ.Ιιοθήχης

Ε Ν  Τ Ω .  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω ι

Μόνης της · ΑιαπΧάσεως· Φρ.
Μόνης της ΒιθΛιοθήχης

Φρ.

X ρ.

ΰ.~
2.80
7.50

• ΔιαπΧάσεως· χαί ΒιθΧιοθήχης ·

6 —  
3.50 

0.—

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Τ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ
ΑΘΗΝΑΙ. Μέγα φωτογραφικόν πανόραμα τής πόλεως τών 

’ Αθηνών καί τών πέριζ, μετά τής Άκροπόλεως, τοΰ Θησείου 
καί τοΰ λόφου τοΰ Φιλοπάππου, μήκους 1 μ. 65, πλάτους 
0,24, έπί χαρτονιού μετά ωραίου περιβλήματος. Αραχ. 20. 
Ταχυδρομ. αποστελλόμενον δρ. 21.

"Ομοιον πανόραμα τώ ν  Ά θηνω ν, είί σχήμα μικρό- 
τερον, μήχου; 1,2 0 , πλάτους 0,20 μετά όμοιου περιβλήματος, 
δραχ 15. Ταχυδρομιχώς αποστελλόμενον δραχ. 16.

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. Μέγα φωτογραφικόν πανόραμα τής πόλεως 
μετά τοΰ λιμένος, καί τών λιμενίσκων Ζέας καί Μουνυχίας, 
μήκους 1 μ. 65, πλάτους 0,24, έπί χαρτονιού μετα ωραίου 
περιβλήματος. Αραχ. 20. Ταχυδρ. αποστελλόμενον δραχ. 21.

ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Λεύχωμα περιέχον άπο- 
ψιν τών ’Αθηνών, χαί φωτογραφικά απειχονίσματα τής Ά -  
χροπόλεως εις δύο διαφόρους απόψεις, τοΰ Παοθενώνος, τοΰ 
’Ερε/Θείου, τών Καρυατιδών, τοΰ Ναοϋ τής Άπτέρου Ν ί
κης, τών θεάτρων τοΰ Διονύσου χαί Ήρώδου τοΰ Άττιχοΰ, 
τών στύλων τοΰ Όλυμπιείου, τοΰ Θησείου καί τοΰ ’Ωρολο
γίου τοΰ Κυρρήστου, έν δλω 12 εικόνας, έπιχολλημένας έπί 
χαρτονιού. Δεδεμένον καλώς. Αραχ. 12. Μετά ταχυδρομ. 
τελών δραχ. 12.50

ΕΙπόνες -φωταγραφιχαί μνημείων τής άρχαιότη- 
τ ο ί ,  μεγέθους 0,23X0,15. Άχρόπολις, εις τέσσαραε δια
φόρους απόψεις.—Ή  πόλις τών ’ Αθηνών. — Παρθένων εις 
τρεις διαφόρους απόψεις. —  Προπύλαια. —■ ΈρεχθεΓον. —  
Ναός Άπτέρου Νίκης. — Καρυάτιδες. —  "Αρειος Πάγος.— 
’ Ανάγλυφα τοΰ Θεάτρου τοΰ Διονύσου.—θησεΓον. — Στύ
λοι Όλυμπιείου.— Ώρολόγιον Κυρρήστου.— Ναός Σουνιά- 
δος Άθηνας. Έχάστη είχων χωριστά δρ. 1,50. Άποστέλ- 
λονται έλεύθερα ταχυδρομικών τελών.

Αί ανζαί είχο'νες εις σχήμα μεγαΧειτερον, μεγέ
θους 0,34 ,Χ 0 ,25  πω.ίοΒνται έχάστη άχτι Αραχ. 
2,50, άποστε.ΙΛονται ίέ εΛεΰθεραι ταχνόρ. τε.ίΆν.

ΕΙχόνες λιθογραφικοί τού  Βασιλέως χαί τή; 
Βασιλίσσης, χαί τών αγωνιστών Ύψηλάντου, Καποδι-

Ή  συνδρομή άρχεται άπό 1 Ιανουάριου 
Συνδρομητα! εις άμφδτερα έγγράφονται έν τώ γραφείο) τής 

• Εστίας·.

ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΟΤΣΕΙΟΝ
Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Ο Ν  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν

ύπο Ν ικ ο λά ο υ  Γ . Ι γγλεεη

Πλήρης σειρά αϋτοΰ έχ 2 τόμων άποτελουμένη μετά με
γάλων εικόνων έπί λαμπροΰ χάρτου έχτετυπωμένων. Πωλεί
ται εν τώ βιβλιοπωλείο) τής ·Έ σ τ ία ς · εις τό ημισυ μό· 
του της άρχιχής τιμής, ητοι αυτί όραχμΆν 8 οί
Δύο τόμοι, μετά ταχυδρ. τελών άντί δραχ. 10 Μόνον ό
δεύτερος τόμος πωλείται άντί όραχ. 2,50, μετά ταχυδρ. τε
λών αντί δρ. 3.

Μ. ΜΙΝϋΗΕΤΤΙ
ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΚΑΙ Η ΤΟΥΤΩΝ
ΕΤΤΕΙίΙΒΑΙΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Εκ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΥΠΟ Γ . Μ ικονιου, 

Βιδάκτορο; τήε νομικής- 
ΆΥτί τής άρχιχής τιμής Δραχ. 8 μο'γογ ¿ρ. 4. 

Μετά ταχνΔρ. Αρ. 4 ,50.
Πωλείται εις τό βιβλιοπωλείον τής ·Έ σ τία ς ·

ΓΕΩΡΓΙΟ !* Σ Ο ΪΡ Η

ΠΟΙ ΗΜΑΤΑ
Ε Ι  Τ Ο Μ Ο Υ Σ  2 .

Τ ιμ ω ν τα ι δραχ. δ .— Ταχυδρομ. άποστελλάμενα 
δρ. 5.50

Χάρτης τής νήσου Τάρας. Αντίτυπα αύτοΰ έπ'1 
χαλοΰ χάρτου πωλοΰνται εις τό Βιβλιοπωλείον τής «Ε στίας·
άντί 1,50 δραχμής.

Έ ν  Άθήναις. έχ τοΰ τυπογοασιίου τώ ν  Κ α τ τσ το ι ιά τω ' Α Ν Κ Ε Τ Η  Κ Π Ν Ε Τ Α Ν Τ ΙΝ Ι Δ Ο Γ  1816— 558


