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Ο II All ΓΙΑ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ Διήγημα ύπό Δ. Βιχέλα. 

βΗΣΑΥΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ. Σημασία α ΐιτών πρός άνά- 
πτυξςν τοϋ  πολιτισμοϋ.
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ TUN ΑΓΑΠΗΝ ποίημα ύπό Κωστή  

ΙΙίλ ιιμ Ι.
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Το εν τή» Εστία » σήμερον δημοσιευόμενου διήγημα τοΰ 
Δ. Βιχέλα, μεταφρασθέν εί; τήν γαλλικήν ύπό τοΰ λογίου 
λληνο; μαρχησίου Queux de Suinte Hilaire, έδημοσι- 

ϊύθη εν έγκρίτι» περιοδιχώ τών Παρισίιον, τή «Φιλολο
γική καί Πολιτική Επιθεωρήσει«.

Είς τό προσεχέ; φύλλον τή; « ’ Εστίας“ θέλει δημοσιευθή 
νέον πρωτότυπον διήγημα τοΰ τακτικού ημών συνεργάτου 
» . ’Αγγέλου Βλάχου φέρον επιγραφήν «Τό  χρήματα·, μεθ’ 
δ θέλει εξακολουθήσει ή δημοσίευσις τών έτέριον διηγημά
των τοϋ κ. Βιχέλα, καθ’ S ήδη προανηγγείλαμεν. Τούτοις 
δέ θέλουσιν επακολουθήσει άλλα έργα τών συνεργατών τής 
•Εστίας» κχ. Κωστή Παλαμά, Α. Κουρτίδου χαί Γ. Δρο- 

η·
— Προσεχώς έκδίδοται παρά τοΓς έν Λονδίνω βιβλιοπώ- 

4ai{ YV. Η. Alleu καί Σα « Ή  Βόρειος ’ Ελλάς, Μελέται 
«αί περιηγήσεις εις ’Αλβανίαν, Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν, τάς 
ιονίους νήσους καί τάς νήσους τοϋ θραχιχοϋ πέλαγους, 

«πο J. Β. Stuarl-Glennie, είς δυο τόμους, μετά έπτα γεω-
φιχών πινάκων. —Παρά δέ τοΓς βιβλιοπώλαι; Rivillgton 

δοθήσονται : «Ιστορία  τής 'Ελλάδος άπό τών άρχαιοτά- 
ti.iv χρόνων μέχρι τοϋ θανάτου ’Αλεξάνδρου τού μεγάλου,» 
ύπό Evelyn Abbot I , «Ίσιορία τής Ελλάδος» ύπό C. W . 
G. Ouian· ή «Εϋριπίδου Μήδεια» καί «Αισχύλου Προμη- 
θ*ύ;· ύπό M. G. Glazebriuik. Παρά δέ τοΓ: βιβλιοπώλαι; 
Macmillan καί Σα έχδοθήσονται τά έπόμενα έργα : "Εμμε- 

; αγγλική μετάφρασις τών δώδεκα πρώτων ραψωδιών τής 
’Οδύσσειας ύπό τού κόμητος Καρναρβώνος' μετάφρασις τών 
πέντε πρώτων βιβλίων τής Πολιτείας τοϋ Πλάτωνος ύπό Τ . 
Η- Warren, καί τής ρητορικής τοϋ Άριστοτέλους ύπό Weldon.

— Ό  κ. Pierre Balifol έδημοσίευσεν άρτι έν ΙΙαρισί- 
®'ί παρά Leroux πραγματείαν περί τών νεωστί εν τω μο-

τκ,ρίι» τοϋ Βερατίου άνακαλυφθέντων έλληνιχών χειρο- 
φων. έν οι; καί ό πορφυρούς κώδιξ τοϋ Ευαγγελίου. Τό 

βλίον κοσμείται δΓ εικόνων καί πινάκων.
, — Ύπό τήν επιγραφήν .Vaΰχραn e  έξεδόθη έν Λονδίνω 
ύπό W. Μ. Flinders Pet rie, Ι'κθεσις περί τών έν τή έλλη- 
’ «ήταύττ, πόλει τή; Αίγυπτου γινομένων άνασκαφών ύπό 
των “Αγγλων έν ετεσι 188'ι-188ό.

— Κατά μήνα ’Απρίλιον τοΰ προσεχούς έ'του; γενή- 
«τα ι έν Βενετία ιταλική καλλιτεχνική έκθεσι; ύπό τήν προ-

αν τή; βασιλίσσης τή; ’ Ιταλίας.
Έν τώ ΙΙεερωτω χοσμω Die gefiederte W ell), 
λογική έφημερίδι του Μαγδεόούργου, ό κ. Βερνάρδο; 

στάΐν έδημοσίευσε πραγματείαν περί τών ιδιωμάτων 
φων τινών καί ίδΐω; πτηνών τής Έλλάδο; και τής Άνα- 

Κ°έής.
—  Έξεδόθη νέον δίτομον ?Κγον τοϋ ’Άγγλου αυθισ:ο;ιο-

γράφου Jolin W. Grahans, έπιγραφόμενον « Νέαιρα, àp- 
χ α ΐ ι  γ  ρ ω μ α ϊ χ ο γ  δ ι ή γ η μ α .«

— Ύπό τήν επιγραφήν «Πρισκυλλιανό;· άνευρεθείς λατΓ- 
νος συγγραφεύ; τής Δ ' έκατονταετηρίδος» (Prisei 11ian : ein 
neuaufgeruiideaer lat. .Schriftsteller des 4 Jahrhun
derts) ό G. Sclicpss έξέδωχεν έν «αλαιοτάτου χειρογράφου 
τής Ιν Βυρτσίούργω ΙΙανεπισεημιακής βιβλιοθήκης απολο
γίας τοϋ ΙΙρισκυλλιανοϋ εκκλησιαστικού συγγράφει»;, κατα- 
διχασθέντο; ι»; αιρετικού είς θάνατον υπό τής έν Σαραγόση 
συνόδου Ιν έτει 380 μ. X . Καια τής άδικου άποφάσεως 
τής συνόδου ταύτης, προκληθείσης εξ έχθρας τοϋ έπισκόπου 
Όσσονόβων Ίθακίου κατά τοΰ Πρισκυλλιανοϋ, διεμαρτυ- 
ρήθη ό σύγχρονος αυτώ άγιο; ’Αμβρόσιο;· καί ηκύρωσε μεν 
τήν άπόφασιν τής συνόδου ό αυτοχράτωρ Ι ’ρατιανός, άλλ’ 
έπελθόντο; τού θανάτου αυτού ό διάδοχό; του διέταξε νά 
έκτελεσθή.

—  Κατά τό ένεστός έτος συμπληρούται έχατον .αετηρίς 
άπό τής εισαγωγής τής διδασκαλίας τής γυμναστικής είς 
Γερμανίαν. Κατ’ ’Ιούλιον του 1786 άνιτέθη ή διδασκαλία 
τής γυμναστικής έν Σνεπφεθάλ είς τόν Γουτς Μουθς, Ου- 
τος παραλαβών τήν γυμναστικήν άχανόνιστον καί άμορφαν, 
έβελτίωσε καί συνεπλήρωσε τήν διδασκαλίαν αυτής έπί τή 
βάσει τή; γυμναστικής τών αρχαίων Ελλήνων, καί έν ίτει 
1793 έξέδωκε τήν .Γυμναστικήν τώ» νέων,, σύγγραμμα 
κλασσικόν γενόμενον. Ό  έν Γερμανία άναμορφώσας τήν γυ
μναστικήν παίδευσιν Jahll μνημονεύει ευγνωμόνως τών εργα
σιών τοϋ προλειάναντο; τήν δδόν αυτώ.

— Ό  Βίκτωρ Σαρδοϋ προτίθεται νά ποιήση μεγάλην θεα
ματικήν κωμωδίαν, διδαχθησομένην έν ετε·. 1889 κατά τήν 
παγκόσμιον εκθεσιν άπό τής σκηνής τοϋ θεάτρου τής Πύλη; 
τοϋ Άγιου Μαρτίνου. Ή  κο.μφδία αΰτη θά έπιγράφηται 
«Ιστορία ένό; αίώνος»,χαί έσται είδος ιστορικής, φιλολο
γικής καί καλλιτεχνικής επιθεωρησεως.

— Πολυτιμοτάτην συλλογήν αϋτογράφιον άπομνημονευμά - 
των τοϋ μεγάλου καλλιτέχνου Μιχαήλ Αγγέλου, άγνωστων 
άχρι τοΰδε, προσεκτήσατο έαχάτως ό κόμης Πολίτης Φλα- 
μίνη έν ’ Ι’ εκανάτι. Μέχρι τοϋδε ησαν γνωσταί καί εδημο- 
σιεύθησαν εν έτει 18~5, όιε έπανηγυρίσθη ή τετρακοσιοστή 
επέτειος τής γεννήσει»; αυτού, επιστολαί τοϋ Μιχαήλ Ά γ  
γέλου καί συμβόλαια μετ’  ίδ.ογράφων σημειώσεων αυτού, 
κατατεθειμένα πάντα έν τώ Μουσείι» Μιχαήλ ’Αγγέλου 
Βουοναρόττη έν Φλωρεντία καί εν τώ Βρεταννικώ μουοείψ 
Έν δέ τή συλλογή τοϋ κόμητος Ι1ολί:η εύρίσκεται καί δεύ
τερον αντίγραφο'« τοϋ προς τόν Παπαν Λέοντα τόν Γ συμβο
λαίου περί τής προσόψιω; τοϋ Άγιου Λαυρέντιου έν Φλωρεν
τία, άπαράλλαχτον τώ  άποχειμένι» εν τώ Βρεταννικώ μου- 
σείω. Πλήν δέ τούτου καί τών αύτογράφων απομνημονευμά
των τοϋ Μιχαήλ Αγγέλου, εύρίσκονται έν τή συλλογή Ιπι- 
στολαΐ τοΰ Πάπα Κλήμεντος τοϋ Ζ', πολλών καρδιναλίων, 
τοϋ Κοσμά τών Μεδίκων, τοϋ Γεωργίου Βασάρη, καί πλεΐ- 
σται έπιστολαί τού Λεονάρδου Βουοναρόττη, άνεψιοϋ τοϋ 
Μιχαήλ Αγγέλου πρός τούτον, καί σειρά επιστολών τού 
Λουδοβίκου Βουοναρόττη πρός τόν υίόν του Μιχαήλ "Αγγε
λον. Έλπίζεται οτι ό κάτοχο; τών κειμηλίων τούτων θά έκ 
δώσν) αυτα προσέχω;. ^

—  Γενεύην τής Ελβετίας συνήλθεν ό διεθνή; σύνδε
σμος τής ειρήνης καί τής ελευθερίας ύπό τήν προεδρεία» 
τοϋ Λεμοννιέ. Έψήφισε δέ ευχας ύπέρ εξουδετερώσει»; τών 
Δαρδανελλίων καί τής ιλλυρικής χερσονήσου καί ευχαριστή
ρια τώ Γλάδστιονι διά τήν πολιτικήν αυτού έν τώ ιρλανδικοί 
ζητήματι. ( ,

— Άπεφασίσθη να γείνν; κατα Ιανουάριον του προσε
χούς έ'τους έ» τώ Κρυσταλλίνιρ παλατίω τής Λιψίας διε
θνή; εχθεσις τή; μαγειρικής, σκοπούσα προσέτι νά καταστή- 
σν) γνωστά; καί τάς προόδους τάς γενομένας έν τή̂  στρατιω
τική μαγειρική. Ή  προστασία τής έκθέσεω; ταυτη: ανε- 
τέθή τή βασιλίσσκ, τή ; Σαξονίας.

 Βέλγος μουσικός, όνόματι Φαν "Ελεβυχ, καταγινόμενος
άπό τίνος χρόνου είς τήν μηχανικήν, μετά πολυχρονί
ου; αελίτσ: έφεϋρε μ-οχάνημα, δ ’ ού χχτορθοΰο: ·'»
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γράφηται αμέσως έπί χάρτου διά μουσικών σημεΓον παν 
μέλος παιζόμε·ον έπί τοϋ χλειδοχυμβάλου. "Αγνωστον ομως 
3ν τό μηχάνημα τούτο 0ά έχη πρακτικήν τινα χρησιμότη
τα- όπως δήποτε λέγεται ότι πείραμα γενόμενον «πι παρον
βία τής Βασιλίβσης τού Βελγίου επέτυχε πληρέστατα.

—Τό Πανεπιστήμιου τής έν τή Βορείω 'Αμερική πολιτείας 
Μισσισσιπί, κείμενον έν πολίχνη έχουση τό όνομα τής αγ
γλικής πανεπιστημιακής πόλεως 'Οξφόρδης, ζητεΓ δι’ αγγε
λιών πέντε καβηγητάς· ένα τής λατινικής γλώσσης καί φι- 
Λολογίας, έτερον τής έ>ληνικής, τρίτον τής ιστορίας των 
γραμμάτων, τέταρτον των μαθηματικών καί πέμπτο» τής 
αγγλικής καί των φυσικών επιστημών. Οΐ καθηγητα: ουτοι 
θά λαμβάνωσι μι ιθόν δεκακισχιλίας δρ. έτησίως έκαστος και 
κατοικίαν δωρεάν.

—  Άνευρέθη έν ΙΙαρισίοις τό τελβυταΓον μελόδραμα τοϋ 
έν έτει 1837 άποθανόντος μελοποιοϋ LeSUfUr, δπερ ύπετί- 
θετο ότι ειχεν άπολεσθή. Τό μελόδραμα τούτο έπιγραφόμενον 
Ά2ε'(ανόρ c ir UnlivJürt, είχε μέν τυπωθή μικρόν 
μετά τόν θάνατον τοΰ μουσικοί, άλλα δεν είχε δημοσιευθή 
τότε. Τό εΰρεθέν άντίτυπον κατετέθη εις τήν βιβλιοθήκην 
τής έν Παρισίοις ωδικής σχολής.

—  Εις τό Βρεταννικόν μουσεΓον θά κομισθή προσεχώς 
ή βασιλική βιρμανική βιβλιοθήκη, αποτελουμένη έκ 1200 
τόμων γεγραμμενων έπί φύλλων φοίνικος. Ή  βιβλιοθήκη 
αΰτη έλήφθη ύπό τών "Αγγλων έν τό) πρωτευοΰσ»! τής Βίρ- 
μας, ή- εσχάτως έκυρίευσαν. Έ κ  τών βιβλίων ταύτης περι- 
εργόιατον θεοιρείται πεντάτομον ιστορικόν σύγγραμμα, 
πραγματευόμενου περί τής ιστορίας τών Ιίορτογαλλων εν 
Βίρμα τώ 1320 καί άοτείω; περιγράφον τάς αντιζηλίας καί 
τάς έριδας ύπέρ κατισχύσεως έν Βίρμα ΓΙορτογάλλων, 'Ισπα
νών, 'Ολλανδών, Γερμανών καί "Αγγλων.

—  Έν τώ τελευταίοι τεϋχε: τοϋ Δελτίου τής έν Μαδρίτη 
ιστορικής ακαδημίας έδημοσιεύθη πραγματεία_ περί τίνος 
χειρογράφου ιστορίας τοϋ ισπανικού πυροβολικού κατα τον 
!Δ ' καί ΙΕ ' αίδνχ. Έκ ταύτη: συνάγεται ότι ή πυρΓτις δέν 
:(ναι έφεύρεσις τοϋ μονάχου Σοάρτς, ώς κοινώς επ στευετο 
άχρι τοϋδε, αλλά είσήχθη εις τήν Ευρώπην ύτ.ό τών 
Άραβων.

— Προαγγέλλεται ή έκδοσις πεντατόμου ιστορίας τοϋ βίου 
καί τών έργων τοΰ Ίησοΰ Χριστοϋ, συγγραφείσης κατά τα 
πορίσματα τών νεωτάτο'ν ιστορικών, αρχαιολογικών και 
κριτικών ερευνών ύπό τοϋ αίδεσιμωτατου Η. II. Haoeis. Ό  
πρώτος τόμος (Sloiy o f lili- Fuur) θά πραγματεύεται περί 
τών τεσσάρων εύαγγ.λίων. έκδοθήσεται δέ κατά Νοέμβριον. 
Ό  δεύτερος (Picture o f Jcsus| θά περιέχη σκηνογραφή- 
αατα τοΰ βίου τοϋ Ίησοΰ Χρίστου Ό  τρίτος (the Picture 
of Paul) θά πραγματεύεται περί τοϋ βίου τοϋ Αποστόλου 
Παύλου. Ό  τέταρτος (the Conquering Cross) περί τών 
προόδων τής χριστιανικής εκκλησίας άπό τοϋ Χέρωνος μέχρι 
Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου. *0 πέμπτος (The Eight ol the 
Valions) θά περιέχη επίτοκον έκθεσιν περί τών πρωτίστων 
έν τώ  κόσμιο θρησκειών πρό τής εισαγωγής τοϋ Χριστι
ανισμού.

Μετά τοϋ σημερινού φύλλου τής «Ε στίας« άποστέλλ.εται 
εις τούς συνόρομητάς αυτής Αγγελία περ'. έκδόσεως '  Ι/με· 
ρ η.?,· γιου ΐό ς  ·' Εστίας*. Τό Ήμερολόγιον -οΰτο προσε- 
πάθησεν ή Διεύθυνσις τής «Εστίας» νά καταστήση όσον 
οίόν τε χρησ.μώτερον καί τελειότερου, ώς καταφαίνεται εκ 
τής λεπτομερούς έκθέσεως τών περιεχομένων του έν τή Α γ 
γελία. Τιμή δ'αύτοΰ ώρίσθη έ·. Άθήναις μεν δραχ. 2, έν 
ταΓ;'έπαρχίαις δραχ. 2,25 καί έν τή αλλοδαπή ?ρ. άργυρα
2,50. Τό Ήμερολόγιον έκδοθήσεται εις πώλησιν τήν προσεχή 
Τετάρτην, 1 'Οκτωβρίου.

— 'Η έορτή τής 50ετηρ!δος τής ίδρύσεω; τής Φιλεκπαι
δευτικής 'Εταιρείας πανηγυρισθήσεται μεγαλοπρεπώ; οσον 
ούπι» έν τώ μεγάρω τοϋ'Αρσάκειου.*Ηδη διωρίσθη η επί της 
τελετής ταύτης έπιτρο ιή, συγκροτηθεΓσα έκ τού προέδρου 
τοΰ διοικκ.τικοί συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας 
κ. Μ. Μελά. τών τριών εισηγητών συμβούλων κ. I. Παντα- 
ζίδου, Α. Σίαου καί Γ. Δρόσου, καί τοΰ Γραμματέως κ. 
Λ. Άντωνιάόου, καί ήρξχνιο έν τώ Άρσκχείω α! αναγ
καία! παρασκευαί. Ή  ημέρα τής τελετής δέν ώρίσθη εισέτι , 
εσ:αι δέ πιθανώς μία έκ τοϋ τελευταίου δεκαημέρου του 
προσεχούς 'Οκτωβρίου. Μεταξύ δ' άλλων άπεφασίοθη από 
τοϋδε ν’  άπαγγελθή πανηγυρικός, νά δημοσιευθή έν ίδίω 
τεΰχει ή ιστορία τής πρώτης ταύτης όΟετηρίδος τής Φιλεκ

παιδευτικής 'Εταιρίας, καί νά κοπή μνημόσυνου μιτάλλιον 
διά τούς έταίρους.

Τώ έπιόντι έτει θά πανηγυρισθή ή πεντηκονταετηρίς τής 
ίδρύσεως τοϋ Έθνιχοΰ Πανεπιστημίου.

—  Τό ύπουργεΓον τών στρατιωτικών έτοποθέτησεν άνά 
ένα άνθυπολοχαγόν τοΰ πεζικού εις έν έκαστον τών γυμνα
σίων τοϋ κράτους διά τάς στρατιωτικός ασκήσεις τών μα
θητών, πλήν τών γυμνασίων έν Κσλαβρύτοις καί Λευχάδι, 
παρ' οϊς έτοποθειήθη προς τόν αυτόν σκοπόν ανα είς έπιλο- 
χίας τών ευζώνων.

— Άνεχώρησεν εις 'Ολυμπίαν μετά τοϋ έφορου κ. Δη- 
μητριάδου 6 άρτι έκ Γερμανίας μετακληθείς καλλιτέχνης *. 
Γκρύτνερ πρός τακτοποίησιν τον έκεΓ μουσείου. Έν τή έπι- 
σκευαζομένη όδώ τών 'Ολυμπίων έχτός τώι άνευρεθέντων πρό 
ημερών τάφων χαί άλλων άρ/αίων συντριμμάτων, άνευρέθη 
καί ήμιτετμημένη κεφαλή αρχαίας άρίστης τέχνης.

—  Άποφασισθείσης τής ίδρυσεως ανδριάντος του φιλογε- 
νοϋς κ. Κωνσταντίνου Ζάππα έν τώ περιβόλ.ω τοΰ μεγάρου 
τών 'Ολυμπίων, ανετέθη ή κατασκευή αυτού τώ παρ' 
ήμΓν καλλιτέχνη κ. Γεωργίω Βρούτιρ, όστις καί άνεχώρησε 
είς Βουκουρέστιον όπως έκ του σύνεγγυς ?δη τόν κ. Ζάππαν.

— ΎΊτό τοΰ κ. 'Αναστασίου Μ. Λιβίδου έξεδόθη έν Κω«· 
σταντινουπόλει ' Ι σ τ ο ρ ί α ς  τή ς  Κ α π π α δ ο κ ί α ς  ό πρώτος 
τόμος, περιέχων τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν. Τό Ελον πό
νημα ού τήν Ικδοσιν άνήγγειλε πρό δύο ετών περιλαμβάνει 
τήν πολιτικήν, θρησκευτικήν καί διανοητικήν κατάστασιν 
τών Καππαδόχων άπό τών άρχαίων χρόνων μέχρι τής καθ' 
ήμας έποχής, διήρεοε δέ αυτό εις τέσσαρα βιβλία, ων 
τό πρώτον περιέχει τήν πρό τοΰ χριστιανισμού καί την μετ' 
αύτόν θρησκευτικήν ίσιορίαν τής Καππαδοκίας, τό δεύτερον 
τήν πολιτικήν ιστορίαν της Καππαδοκίας άπό τών αρχαιό
τατων χιόνων μέχρι σήμερον, τό τρίτον τήν φυσικήν καί 
πολιτικήν γεωγραφίαν τής Καππαδοκίας καί τό τέταρτον την 
αρχαιολογίαν, ήτοι τόν βίον, τά ήθη καί έθιμα, τούς νόμους 
τήν γλ,ώσσαν, τά νομίσματα, τά κτίρια, κλπ. Ό  έκδοθείς 
πρώτος τόμος. άποτελεΓ βιβλίου 8ου σχήματος έξ 2 0  τυπο
γραφικών φύλλ.ων καί τιμαται 17 γρασίων.
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Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Φυσική ισ τορ ία , ήτοι Ζωολογία, Φυτολογία, 'Ορυκτο
λογία μετά γεωλογίας, πρός χρησιν τών ελληνικών Σχολείων 
καί παρθεναγωγείων ύπό Έμ. Μ . Γιαυνοπουλου, καθηγητου. 
Τόμος Α ' καί Β '.— Έ ν Άθήναις, παρά τώ  έκδοτη Σ. Κου- 
σουλίνω. ("Οπισθεν τών άγιων Θεοδώρων.) 1880. Βίον. Έ 
καστος τόμος τιμαται δοαχ. 3,50. ,

Πέτρον Κparrotχιν “ Εκχ-Ιησις είς rove re οις. Κατα
μετάφρασιν Πλάτωνος Ε. Δρακούλη. Έ ν Άθήναις, έκ τον 
τυπογραφείου τής «Ένώσεως». 1886. Ι 6ον, σελ. 50. Τ'* 
μαται λεπτών 50. ,

Διονύσιας Γρνπάρτις ύπό Σ. Δε-Βιάζη. Έ ν Ζακυνθφ, 
τύποις Σ. Καψοκεφάλου. 1880. ΙΟον, σελ. 32.

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΙΙαεκβνινη, 12 Χεπιμβρίνν.

Ή  βασιλική θαλαμηγός « ’Αμφιτρίτη» έκ Νεαπόλεω; διί- 
τάχθη νά καταπλεύση είς Βιλαφράγκαν παρά τήν Νίκο1*'’· 
ΈκεΓ θά χατέλθη έκ ΪΙαρισίων ή βασιλική οικογένεια, ·,β 
έ-ιβιβασθή τής θ’αλαμηγοϋ. Ή  « ’Αμφιτρίτη» αοΜπλί“ 5’  
είς 'Ελλάδα είς ούδεμίαν θά ύποβληθή κάθαρσιν, τών εκ 1 
λίας προελεύσεων γινομένων δεχτών είς τούς λιμένα; Τ
βασιλείου έλευθέρως. _ , ^

— Είς τά παθόντα έκ τοϋ σεισμού μέρη χατέπλευσα* ^  
Τεργέστης δύο είσέτι ατμόπλοια μετά ξυλείας. Διά τηί_ 
μισθεισης καί άναμενομένη; ξυλείας έλπίζεται,^ ό:ι θχ̂  !Ρ^ 
πευθώσιν άνά,κα·. πάντων τών κατοίκων. _ Έν τχ-.ί * 
ταστραφείσαις ύπό τοϋ σεισμού πόλεσι καί κώμαις 
ται νϋν 1000 έργάται, πχνταχοϋ δέ μετά δραστήριο^  ̂
διεξάγεται ή έργασίο τή; άνεγέρσεω; τών παραπηγμ*"“’ ■ 
Πολλαί οίχογένειαι ήδη στεγάζονται ύπό παραπήγματα.
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— Δέν θά επιτραπή ή άνοιχοδόμησις οικιών έν Φιλία- 
τροΓς πριν ή χαταρτισθή σχέδιον νέας ρυμοτομίας τής πό- 
λιως. Ό  νομομηχανικός Μεσσηνίας ένετάλη ήδη νά χαταρ
τίση τό σχέδιον τούτο.

— Άπο τής 1ης ’ Ιανουάριου παρόντος έτους μέχρι σή
μερον άπεβίωσαν έν Άθήναις 1718 άτομα, έξ ών 192 άπε- 
ίίωσαν τόν μήνα 'Ιανουάριον, 181 τόν Φεβρουάριον, 189 
τόν Μάρτιον, 166 τόν Απρίλιον, 179 τόν Μίΐον, 168 τόν 
Ιούνιον, 319 τόν ’ Ιούλιον, 178 τόν Αύγουστον καί μέχρι

ρον άπό 1ης Σεπτεμβρίου 143.
— Είς Φάληρου κατέπλευσε τήν παρελ.θοϋσαν Τετάρτην 

ή μοΓρα τοϋ άγγλιχοΰ στόλου, ήν διοικεΓ ό δούξ τού Εδιμ
βούργου καί ής επιβαίνει καί ό πρωτότοκος υιός τοΰ πρίγ- 
χιπος τής Ουαλλίας, πρίγκιψ Άλβίρτος. Άμφότεροι οί πρίγ- 
γιπες έπιβαίνουοι τής ’ ΛΛεξάνύ ρας, έφ' ής κυματίζει ή 
σημαία τοΰ ναυάρχου δουκός.

Ό  υπό τόν τόν δοϋκα αγγλικός στόλος ούγχειτα: έκ τών 
άτμοδρομόνων ΆΧεζάνΔρας, Τρομεροί!, ΠοΛυφήμον , 
"εραννοΟο'Λαν, Ά'ρό6ον, ' Λγαμε'μνονος και ’ /ριάοη 
ταί τών θωρηχτών Υπερήφανο« και ΔονπρίιΧ.

— Διεταχθησαν οί διοικηταί τών συνταγμάτων τοϋ πε· 
'κού νά άποστείλωσιν ενταύθα άνά ένα λοχαγόν, οί δέ διοι- 
ηταί τών εύζωνικών ταγμάτων άνά ένα λοχαγόν ή ύπο- 
-χαγόν, Επως άσκηθώσιν, ύπό τήν έποπτείαν τοΰ ταγματάρ

χου τού πεζικού κ. Δούβαλη καί τοϋ έκ τής γαλλικής απο
στολής λοχαγού κ. Σεβαλιέ είς γυμ.άσια βολής. Οί άξιω- 
^ατικοΐ ουτοι επανερχόμενοι είς τά σώαατα αύτών θά διδά- 
ίωσι τα γυμνάσια ταΰτα είς τούς ανδρας αύτών, όπως κατά 
τόν Φεβρουάριον τελεσθώσι τά άποφασισθέντα μεγάλα γυμνά
σια βολής.

— 'Τπεγράφη ή διαταγή τής εισαγωγή; είς τήν σχολήν 
των υπαξιωματικών τών επιτυχόντων κατά τάς έξετάσει;
«οψηφίων. Καθά είχε συστήσει ή έςεταστιχή έπιτροπή, έκ 

.ων έπιτυχόντων είσάγεται αριθμός μείζων τοϋ ύπό τοϋ νόμου 
--ιζομενου, ητοι 17 εκ τοϋ πεζικού, \ έκ τοΰ ιππικού καί 
40 διά τόν οικονομικόν κλάδον.

— Λί εργασίαι τής κατασκευής τοϋ τμήματος Καμαρίου 
‘ βεναχίου, τοϋ σιδηροδρόμου Πελοποννήσου, προχωρούν

ραστηρίως.Ή τοποθέτησις τών τροχιών έφθασεν άπό Καμα- 
ρίον μέχρι τοΰ χωρίου Λουτρού. Τό τμήμα τοΰτο έσται 

ιμον πρό τού τέλους τοϋ Δεκεμβρίου. Έν τώ  είρημένω 
ηματι περιλαμβάνεται καί σιδηρά μεγάλη γέφυρα, 8Γ ήν 
λογίζεται ότι θά δαπανηθώσι πλέον τών 80,000 δραχμών.

— Κατ’ επισήμους πληροφορία; ό μέχρι τή; 10 Σεπτεμ
βρίου ε. ϊ. εξαχθείς έξ όλου τοϋ κρότου: σταφιδόκαρπος τής

τεινής συγκομιδής ανέρχεται είς 87,720,428 Ινετικάς 
τρας.

— Κατά τήν δημοσιευθεΓσαν κατάστασιν τοϋ παρελθόντος 
η̂νός Αυγούστου ή Ελη κίνησι; τών κεφαλαίων τής έθνικής
ππέζης άνήλ.θεν είς δραχ. 272,098.597,18. Τό έν τοΐ; τα- 

δπ®ΡΧον μεταλλικόν άνήρνετο είς δρ. 4,776.380.86,
δέ είς κυκλοφορίαν τραπεζικά γραμμάτια είς δραχμά; 

” .031,359,4! εκτός δρ. 8.093,340 είς δίδραχμα καί μο- 
νόδραχμα. Τά κατά τήν 31 Αύγουστου όφιιλόμενα τή τρα- 
« ζη  υπό τής κυβερνήσεω; εκ διαφόρων δανείων άνήρχοντο
•ιςδραχ. 102,138,983.79. Δ ί  έπί τόκω καταθέσεις συνεπο- 
σοϋνιο είς δρ. 07,972,289.88 α ί δε άνευ τόκου καί άτοδο- 
«α ι τή αιτήσει εις δρ. 17,983,659.33.
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ΙΣΤΟ ΡΙΑ  ΤΟ Υ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ύπό Κ . Π Α Π Λ ΡΡ Η ΓΟ Π Ο Τ Λ Ο Γ

, ΣυνδρομηταΙ είς ολόκληρον τό σύγγραμμα έγγράφοντα; 
|!·  το ΒιβλιοπωλεΓον τη; - Εστία;«.
, Τ ι μ ή  α ί τ ο Β  έ ν  Αθηναίο όραχ/ιαι 8ϋ. — Έν ταΐο 
,ΠΒρχίαις όραχ.ίΟ.—Έν τή  ά.Ι.Ιοόαπρ φρ.χρυσά ί 0.

Έξεδόθη ήδη' το 20?>ν φυλλάδιον του συγγράμματος. 
** εχδοσις και τών επομένων φυλλαδίων Οελει εξακολου- 

τ*κτ·.κώς.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΑΝ

άπ ώ  τδόν ά ρ χ α ς ο τ Α τ ω ν  χ ρ ό ν ω ν  μ έχ ρ ς  β α σ ι λ ε ί α ς  

τ ο ΰ  " « »Ο ω νος  

ύ π ό  Σ Π Ι Ρ Ι Λ ί λ Χ Ο Ε  Π .  Λ Α Μ Π Ρ Ο ) '

Έξεδόθη τό δεκατον έβδομον φυλλάδιον, περιέχον τά; Ιπο- 
μένα_ς εικόνα; έν τώ  κειμένψ. 'Κλληνιχά νομίσματα (Είχών 
διπλή μετάπροσηρτημένου επεξηγηματικού κειμένου, έχτετυ- 
πωμένου ιδία έπί λεπτού χάρτου.)— 'Αρχαία πύλη έν Οί- 
νιαδαις.— Ερείπια τής άκροπόλεω; τοΰ Όρχομενοϋ.— Άθη- 
ναΓαι έν τώ γυναικωνίτη.— ’ Ασπασία.— Ηρόδοτο;— Εύρι- 
πίδης. —  Φειδία;.— Σοφοκλής.

"Εκαστον rpvJ.iáóior τιμαται Αραχμηΐ- Οί έγγρα- 
οόμενοι συνδρομηταί δέον νά προκαταβάλωσι τό άντίτιμον 
τών πρώτων είχοσι φυλλαδίων, ήτοι δραχ. 20.

ΟΙ εκ τών συνδρομητών προκαταβαλόντες τό άντίτιμον 
τών ηδη εκδοθένιων φυλλαδίων, άτινα άπεστάλησαν αύ- 
τοΓς, παρακαλοϋνται νά άποστείλωσι νϋν πρός τό βιβλιοπω- 
λεΓον τής »'Εστίας« τό άντίτιμον τών έπομένων 5 φυλλα
δίων, φρ. 5, Γνα εξακολουθήση έγκαίρως ή πρός αυτού; 
αποστολή τών φυλλαδίων.

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

X. Λ  . Δ^ Σ. Βάρναν. Τά ζητηθέντα βιβλία άπεστάλησαν 
υμιν διά τοϋ αύοτριακοϋ έντό; κιβωτίου. Ταχυδρομικώ; δ’ 
άπηντήσαμενει; επιστολήν σας. — Κυρίους Άδελφ. Κ. Μασ
σαλίαν. Έλήφθησαν. Σάς εύ/αρ·.στοϋμεν θερμώς διά τήν εύ- 
μενή φροντίδα.— κ. Α. Σ. 'Αλεξάνδρειαν. Τά ζητηθέντα χα! 
άπάντησίν μας έχετε ταχυδρομικώς. -  Παρεπι!ήμ<ρ. Τά 
μόνα άτινα γνωρίζομεν είνε τά «ΚυΟνιακά» ύπό Ά ν τ. Βάλ- 
ληνδα, αξιόλογο; μονογραφία έν Σύρω έχδοθεΓσα. καί τό 
• Περί τής νήσου Σίκινου» ένταϋθα έχδοθέν ύπό Ζαφειριού 
Γαβαλα, φοιτητοϋ τής φιλολογίας. Τό δεύτερον τούτο είνε 
πραγματεία ύπό αρχαιολογικήν, ιστορικήν καί στατιστικήν 
έποψιν τή; είρημένη; νήσου. Πραγματεία τις νομίζομεν έδη
μοσιεύθη καί περί "Ανδρου, άλλά δεν περιήλθεν ύπό τάς 
όψεις ήμών.— ΦιΛοβίβΛω. Κυρία αίτια είνε ή μικρά αύτών 
κατανάλωσις. Έ ν  ταΓς αλλαις χώραις, ας αναφέρετε, τά 
τοιαϋτα βιβλία πωλούνται είς μυριάδας αντιτύπων. Οί "Αγ
γλοι ιδίως έχουσι τά ευωνότατα τών βιβλίων. Τό έν Ι.οεάβ 
βιβλιοπωλεΓον Γουδαλ καί Σας εξέδωκεν ουχί πρό πολλοϋ 
χρόνου τό μυθιστόρημα τοϋ Δίκενς «τόν σύλλογον των 
Πικουΐκων,», δπερ εί καί άποτελούμενον έκ *200 σελίδων 
διστήλων διά λεπτών τυπογραφικών χαρακτήρων τετυπωμέ- 
νων έιιματο μόνον μιάς πέννας (10 λεπτών). Έτερος δέ βι
βλιοπώλης, ό έν Δρανσγαίτ Τζών Χαϋγούδ έξέδωκε τόν 
"Ο-Ιιΰερ Τονιστ τοϋ αυτού μυθιστοριογράφου, τιμώμενον 
έπίσης δέκι λεπτών. Ά λλ ’  έν όλίγαι; ήμέραις έπωλήθησαν
200,000 αντίτυπα τοϋ βιβλίου.— κ. I. X. Μ. Λευκάδα. 
Συνεμορφώθημεν τή επιστολή σας. — κ- Η- Π. 11. Ταγαν- 
ρόγ. Ένεγράψαμεν τόν κ. Μ. Μ., άπεστείλαμεν δέ καί πρό; 
Τον αυτόθι κ. Κ. Κ. τά ζητηθέντα. Εύχαριστοϋμεν ύμΓν διά 
τήν ευμενή φροντίδα. Άπη-τήσαμεν καί ιδιαιτέρως.— κ.Α.Λ. 
Τ.Τδραν. Συνεπεία τής δευτέρα; υμών έπιστολής έπεστράφη 
τό σταλέν γραμματόσημον.—κ. I. II, Τά δάση τής Ελλά
δος, μή συμπεριλαμβανομένων τών έν ταΤς προσαρτηθείσαις 
έπαρχίαις τή; Θεσσαλίας καί 'Ηπείρου έχουσιν έν συνόλω 
έκτασιν 5,500,000 στρεμμάτων. Δυστυχώς ό έθνικός ουτο; 
πλούτο; όσημέραι έλ’αττοϋτσι έκ τής κακουργίας τών εμ
πρηστών.— κ. Σ. Σ. Κ. Δίιωλικόν. Έλήφθησαν. Θέλομεν 
φροντίσει περί τή; άναφερομένης ύποθέσεως. — κ. Μ. Δ. Σ. 
Κωνσταντινούπολιν. Οι ζητηθέντες τόμοι άπεστάλησαν. Εις 
έπιστολήν σας άπηντήσαμεν ιδιαιτέρως. — κ. Δ. Σ. Σμύρ
νην. 'Ακατάλληλον ατυχώ; δια την »Εστίαν.» — 1 κκ· 
Γ. Κ. καί Α. Μ. 'Οδησσόν. Έλήφθησαν. Πλείστας εύ· 
χαριστίας διά τήν φιλικήν φροντίδα. Εί; έπιστολήν σας 
άπηντήσαμεν ιδιαιτέρως.—  Κυρίαν Κ. Γ . Ν. Ναύπλιον και 
XX. ι\. Α. Κέρκυραν. II. Ιί. Πρίγκηπον, καί Π. Γ . Κ. 
Τρίπολιν. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν. —  ΦίΛιρ Συτάρο- 
μητΐ). Καί σήμερον έτι είς πολλά τής Ελλάδος μέρη γίνε-
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τα: αυτού χρήοις. Εις παρελθόντος χρόνους ο! Κομπογιαν- 
νίται συνίλεγον τό φιδόχορτου έπϊ του Πηλίου ίρους, ώς 
αυνέβαινε χα'ι τό πάλαι πατά την περίεργον περιγραφήν τού 
γεωγράφου Δίχαιάρχου. Έν τη άρχαιότητ: τό φειόόχορτον 
έφερε χαΐ τό ονομα τού Κενταύρου Χείρωνο;, 6 δέ Διοσχο- 
ρίδης άποχαλεΓ αύτό «πάναχες χειρώνιον». —  χ. Ν. Σ. Ν. 
Κάρυστον. Τά ζητηβέντα πάντα άπεστείλαμεν. ’Αντίτιμου 
αυτών μετά ταχυδρ. δραχ. 9,70. Εις τήυ διάδεσιν ύμών τό 
μιχρόν υπόλοιπον.— χ. 0. Δ. Σμύρνην. Τά ζητηθέντα χα'ι 
άπάντησίν μας εχετε ταχυδρομιχως.—  Ταχτιχϊή Σννδρο- 
ιιητρία. Ά φ ’ ού αί χυρίαι όσημέραι έγείρουσιν αξιώσεις 
έπΐ επαγγελμάτων, ατινα μέχρι τοΰδε Ειπελαμβάνοντο άπο- 
χλειστιχός κλήρος των ανδρών, τΐ τό παράδοξον μετά τας 
ιατρούς χα'ι τάς δικηγόρους αν ζητήσωσιν αλλαι χαΐ αξιωμα
τικών έπωμίδας; Τό φιλοπόλεμου μένος των Αμαζόνων δέν 
άπεσβέσθη έν τώ γυναιχείω φΰλω· τό γε νϋν εχον μόνον εν 
τή άγρια χώρ® των Δαχομαίων υπάρχει στρατό; έχ γυναι- 
κών· άλλ’  ουδαμως δύσχολον νά άναφανώσιν Αμαζόνες χαΐ 
έν άλλοις έθνεσι. Πρό τίνος χρόνου ή βααίλισσα τής Ίνδι- 
χής Βαρόδας προσέφερεν εις τόν αντιβασιλέα των ’ Ινδιών νά 
πέμψη αϋτώ έπιχουρίαν γυναΐχείου στρατού έν τώ πρός του; 
Αφγανούς πολέμω. "Εινχι γνωστόν τή_ ύμετέρα έξοχότητι, 
ίγραφεν αύτη τίυ άντιδασιλεΐ, όπόσον είναι φιλοπόλεμοι χαΐ 
ίππαστιχαι αί γυναΓχες τή; Μαχράττης- αποδεχόμενοι δέ 
την πρότασίν μου 6ά παράσχητε υπόδειγμα μιμήσεω; εις 
τάς γυναίχας των ’ Ινδιών χαΐ τής Αγγλίας, όπερ 6ά άπο. 
δείξη δτι αί γυναΤχέζ είσιν ϊχαναί νά φέρωσιν δπλα χαΐ να 
συμπολεμώσι μετά τών στρατιωτιχών δυνάμεων τής αυτο
κρατορίας».

ΕΞΕΛΟΘΗ ΑΡΤΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ
Τ Ο Υ  ΝΟΜΟΥ

ΛΡΓΟΛΙΑΟΣ κ ι ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τόμος έχ σελ. 302 εις 8ον μέγα μετά πίναχος γεωγρα

φικού ϋπό χλίμαχα 1 :2 0 0 ,0 0 0 .

Τιμαται δραχ. 5. —  Μετά ταχυδρ. τελών 5,60. 
Εύρίσχεται έν τώ Βιβλιοπωλείο! τής 'Εστίας.

S  ]V E  Y F Î . I S T  Ε
ET L‘ A S I E  M I N E U R E

A U  P O I N T  D E  V U E  É C O N O M I Q U E  ET 

C O H M E R C I A I .

par Dëmëtrius Georgiadés (de Smp nie)

Λνριχά Ποιήματα. "Εχδοσις B'.
—  Χαρακτήρες.
—  Αγορά . Κωμωδία εις πράξεις 5.
—  ’OjWpsôc, ΙΙνγμαόΐων.
— "Άσμα ’Ασμάτων.
— Σνζνγον Έχ.Ιογή. Κωμωδία.

Χ Ρ Η Μ Α Τ ΙΣ Μ Ρ ΙΟ Ν

26 Σεπτεμβρίου 1886

Λάνεια τή ς  Κυβερνήσεωφ Τρεχονσα Τιμή
Τών 170,000,000 τών 5 ·/# Αρ· ν· 360,—

120,000,000 τών 5 .  »  .  365. —
60.000.000 τών 6 . . . 454. -
26.000.000 τών 6 ι ■ · 357.—
25.000.000 τών 9 » . . 284—
25.000.000 τών 8  . . . 271 -
1 0 .0 0 0 .0 0 0  τών 6 ■ ·  · 1 7 6 .—
4.000.000 τών 8  . . . 241. —
6.000.000 τών 6 ·  Δρ. παλ. 94 —

Κτηματιχαί Όμολ. Έθν. Τραπέζης
τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 473. —

Π ισ τω τικ ά  Κάταστήμ,άται

ΕΤΑΙΡΙΑΙ

Έθνιχή Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν.
Γενιχή Πιστωτική Τράπεζα . . .  ·
Τράπεζα Βιομηχανικής ΙΙίατεως ·
Προνομ. Τ  ράπεζα Ήπειροβεσαλίας.. ·
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . "
Σιδηρόδρ. Αθηνών χαΐ Πειραιώς.. ·
"Εταιρία Φωταερίου..................  »

Σννα.Ι.Ιάγματα
ΛΟ ΝΔΙΝΟ Υ—Τραπεζικόν Ό ψ εω ς.. . .

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

• Τραπεζικόν 3μην

Πορίσματα
Είκοσάφραγχον..................................
Λίρα όθωμκνιχή................................

4015—
58—  
57—  

173__
92.50

273—

32.20
31.85
127—
125.50

25.25
28.50

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

ίιτςο Ν ικολάου Γ. Ι γγλεεη

Ouvrage accompagné (Γ une carte de Γ Asie Minne* 

re et d’ un plan de la ville de Sniyrne.

Εις 8ov, έχ σελίδων 264.

ΠωλεΓιαι εις τό Βιβλιοπωλείου τής ·Έ σ τία ς · άντΐ 
δραχ. 5 Ταχυδρομιχως άποστελλόμενον δραχ. 5,80.

Α. ΙΙΑΠΑΙΦΠΓΟΙΙΟΥΛΟΥ
Δραχ. 2—  
δραχ. 2 ,2 0 . 
δραχ. 2 ,2 0 . 
δραχ. 1,25. 

» 1. — 
Λεπτ. 50

Πλήρης σειρά αύτού έχ 2 τόμων άποτελουμένη μετά με
γάλων εικόνων επί λαμπρού χάρτου έχτετυπωμένωυ. Πωλεί
ται έν τώ  βιβλιοπωλείο! τής »'Εστίας» εις τό 'ήμιαυ μό· 
νον τής αρχικής τιμής, ήτοι < ίιτι δραχμών 8,50 οι_ 
δνο το'μοι, μετά ταχυδρ. τελών άντΐ δραχ. 10 .— Μόνον ό 
δεύτερος τόμος πωλείται ά<τΐ δραχ. 2,50, μετά ταχυδρ. τε
λών άντΐ δρ. 3.

Μ. M I N G B E T T 1

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η ΤΟΥΤΟΝ 

ΕΙΤΕΜΒΑΣίΣ ΕΙΣ ΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΙΚΗΣΕΟΣ
Εκ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΥΠΟ Γ. Μ ικονιου,

διδάκτοροι: τή ς  νομικής;.
'Λ ι τ ί  τής αρχικής τιμής δραχ. 8 μόνον δρ· 4-

Μεε-α ταχυδρ. dp. '',50.
ΠωλεΓται εις τό βιβλιοπωλείου τής . ’Εστίας»

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΠ

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
E l  T O M O Y S  2 -

Τ ιιιώ ν τα ι δραχ. 5. — Ταχυδρομ. Ακααττϊλώ μ ·ν® 
δρ. 5.50.

Έ ν  Ά θή να ις , «Χ ταϋ τυπογραφείου τών Καταστημάτ»»ν A t f l i S T H  K Q N S T A N T IN I A O T  1836— 57 ι


