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Ά*4 τής 6 μέχρι τής 8 Νοεμβρίου (ν) έπανηγυρίσθη δη- 
“•Χέ-ιιατα ή διακοσιοστή πεντηκοστή επέτειο; τή; ίδρύ- 
Κ  τοϋ Χαρβαρδείου Πανεπιστημίου ίν Κανταβριγίφ τής 

Μασαχουσέτης. ΐ ό  Πανεπιστήμιου έκεΓνο ίδρύθη τή 7 Νο- 
*ίου 1636 ύπό των πολιτών τής αγγλικής τότε αποικίας

ερδ

τής αγγλικής τότε αποικίας 
~χουσέτης, έλαβε δε τό όνομα από τίνος Ί,.άνν.υ Χάρ- 
ί προσενεγκόντος πλουσιωτάτην δωρεάν υπέρ αϋτού. Τό 
όάρδειον Πανεπιστήμιον (Harvard-Univcrsitj) είναι 

I παλαιότατον των εν τή βορείω 'Αμερική Πανεπιστημίων* 
τή_ Νοτίω όμως Αμερική υπάρχει έν ετι παλαιότερον, 

) τοϋ 'Αγίου Μάρκου έν Λίμα τής Περουβίας, ίδρυθέν 6πό 
’λου τοϋ Ε' εν έτει 1551.
• Ό  διευθυντής τοϋ εν Παρισίοις αστεροσκοπείου ναύ- 

Μουσέυ θέλει προσχαλέση έν όνόματι τής γαλλικής 
ήσεως τούς άπανταχοΰ αστρονόμους να συνέλθωσιν, 

όιασκεφΟώσι περί των χαταλληλοτάτων τρόπων προς 
γραφησιν σύγχρονον τού ουρανού έ; όσων ένεστι πλεί- 

•των μερών τή; γής. Θα συζητηθώσιν επίσης ¿/ τή αϋτή 
;®ννόδψ καί άλλα αστρονομικά θέματα.

— Έν Βρυξέλλαις παρασκευάζεται καινότροπος παγχό- 
•ριος έχθεσις. Έν ταύτη δέν θά έχτεθώσιν ώς συνήθως γ ί-  
Ηται παντοειδή έχθέματα, άλλ’ οί βιομήχανοι παντός τόπου 

χλήθησαν νά εχθέσωσιν έκαστος τό αριστούργημα τής 
τέχνης. Έ ν μια στοα θά συναθροισθώσι «πάντα τά 
σια έργα, απερ κατώρθωσαν νά παραγάγωσιν ή ίπι- 

Ρη από κοινού μετά τή; τέχνης.« Διπλώματα καί άρι — 
_5ε δέν θά διανεμηθώσ;ν έν τή έχθέσει έχείνν), άλλ' εις 

töl/ς ευδοκιμήσαντας θά άπονεμηθή παράσημο*/ νέον, έπίτη- 
**ς πρό; ιό/ σκοπόν τούτον συσιαθησόμενον ύπό τής Βελγι· 
|*ήΙ Χυβερνήσεως καί φέρον έπιγραφήν : « ΓοΓς στρατιώταις 
-Υϊ εργασίας χαί τής τέχνης*.

“ Έν αντιθέσει πρός τό ήμέτερον Έθ<ικόν Πανεπιστή- 
όπερ, κεκτημένον ουσίαν εκ 5—-6 έχατομμυρίων, σπα- 

*ς παρίχει χρη ατιχάς χορηγίας εις πενομένου; ή εύέλ- 
*4»; λογίους, τά πανεπιστήμια καί αί άχσίημίαι τής Γερ- 

Ίας καταναλίσχουσι αφειδώς χρήματα ύπερ επιστημονιχών 
φιλολογικών σκοπών πρωτεύει δε ή εν Βερολινφ ' Αχα- 
ία τωχ ΈπιστημίαΤ, ήτ.ς έντός μόνον τεσσάρων μηνών 

άπό Άπριλ. μέχρις ’ Ιουλίου) έδαπάνησε χάοιν έπι- 
εικϋν σκοπών πεντήχοντα χιλιάδας φράγκων. Πρός τοΓς 

*ς έχορήγησε τιτραχισχιλίας μάρκας πρός έξαχολούθησιν 
*αδόσει»·ς των υπομνηματιστών τοϋ Άριστοτέλους' 2600 

τώ έν Δίρμστατ χαθηγητή Λειψ'ω πρός έξαχολού- 
1 τής γεωλογικής αναγραφής τής Αττικής- 2500 μάρχας 
ερευνάν τών ύδραγωγείων τού Περγάμου* 6000 μάρκας

Ρ*« «ξχκολούθησιν τής έκδόσεως έλληνικών καί λατινικών
Β Τραφώ»· 2000 μάρκα; τώ διδάχτορι Wölke» όπως ιαελε- 
Γ^τούς έν Γαλλία χαί ’Αγγλία έλληνιχούς παπύρους- 2000 
ρΡΑνς διά τήν προσωπο’/ραφίαν ρωμαίων αϋποκρατόρων κλ.

"Ίμη
•τεΓ,

«α·

— Συνήλθε ν επ' εσχάτων εις ΛονΒΓνον σύνοδος τού συλ
λόγου τών βιβλιοθηχολόγων, διασχεφθεΓσα ιδίως περί τοϋ 
αρίστου τρόπου τής διοιχήσεως τών βιβλιοθηκών. ΓΙλήν δ’ 
άλλων συνεζητήθη χαί τό ζήτημα περί Ινιαίας όργανώσεως 
τοϋ βιβλιχού πλούτου πάντων τών «Ονων, χαί χατεδειχθη ή 
ανάγχη συντάξεως ,γενιχοϋ χαταλόγου πάντων τών τυπωμέ
νων βιβλίων. 'Αρχήν τούτου ¿ποίησαν ή βιβλιοθήκη τού Βρε- 
ταννιχού μουσείου, ή ύπερβάλλουσα χατά τον πλούτον πάσας 
τάς λοιπός (διότι έχει περί τά 3 εκατομμύρια συγγραμάτων, > 
εχδουσα πληρη κατάλογον πάντων τών μέχρι τού 1640 τυ- 
πωθέντων άγγλιχών βιβλίων. Ό  έφορος τής βιβλιοθήχης τού
της προέτεινε νά παρορμηθώσι πασαι αί χυβερνήσεις νά ποιή- 
σωσι τό αυτό, όπως οΰτω συναπαρτι-θή παγκόσμιος βιβλιο
γραφικός χατάλογος.

— Ή  γαλλική εταιρεία τής υγιεινής προκηρύσσει ώς δια
γώνισμα τοϋ έτους 1887 τό ακόλουθον ζήτημα.

• Τίνα τ ' άποτελέσματα έπί τής υγείας τών έν τοΓς δη
μοτικοί; σχολείν.; παιδιών ένεκα τού καθήσθαι επί πολλάς 
έυρας, και τών μαθητών τών γυανασίων καί φοιτητών ένεκα 
τής πολύωρου διδασκαλίας καί τών πολλών μαθημάτων.«

Έ ν τώ ουγγράμματι πρέπει νά εκτεθώσι γεγονότα καί 
παρατηρήσεις αποδειχνυουσαι ταυτα, προ; τούτοι; να ύπα- 
δειχθώσιν αί κατάλληλοι μεταρρυθμίσεις αί επιβαλλόμενοι 
ύπό λόγ·.ν υγείας,

Τά συγγράμματα σχήματος 16 όφείλουσι νά μή ύπερβαί- 
νωσι τάς 32—36 σελίδας.

Ή  έταίρεία θέλει άυταμείψει τούς βραβευθησομένους, τόν 
μέ» πρώτον διά μεταλλίου χρυσού αξίας 500 φράγκων, τους 
δέ δύο έπομένους διά δύο μεταλλίων αργυρών άξία· έκαστου 
150 φράγκων.

Α ί συγγραφαί γεγραμμέναι εις γλώσσαν γαλλικήν, ή άγ- 
γλιχήν, η γερμανιχήν, ή ίσπανιχήν η ιταλικήν πρέπει νά 
χατατεθώσι πρό τής 1 'Απριλίου ν.ε. 1887 έν τώ γραφείω 
τής έταιρείας, 30, rue Dragon.

—  Έν Νέα Ύόρχη έγίνοντο τ '  άποχαλυπτήρια τού χο- 
λοσσιαίου αγάλματος τής 'Ελευθερίας, έργου τοϋ γάλλου 
άνδριαντοποιού Bartholdi. Εις τήν έορτήν παρήσαν ό πρόε
δρος τής δημοκρατίας, οί υπουργοί, ό Φερδινάνδος Λεσέψ χαί 
πολλοί γάλλοι βουλευταί. "Ο πρίγχηψ ΛουδοβΓχος Ναπολέων 
όστις εύρίσχετο κατά τήν εποχήν ταύ-.ην {ν Νέα Ύόρχη 
μεταβαίνων εις τό/ Νιαγάραν χαί τή/ Βοστώ/ην,βέν παρευ- 
ρέθη εις τήν δημοχρατιχήν ταύτην έειρτήν.

—  Τή 31 'Οκτωβρίου έληξεν έπισήμως ή επέτειος χαλλι- 
τεχνική έχθεσις τοϋ Βερολίνου. Ή  αξία τών πωληθεισών ει
κόνων ανέρχεται εις 970,000 μάρχας. Ή  χυβίρνησις ηγό- 
ρασιν αντικείμενα άξίας 160,000 μαρκών, Γσης άξίας δέ 
και ά αυτοχρατωρ.

—  Ό  λόγιος άββάς Διδάν, ό φημισθείς ιδία έχ τοϋ περί 
τής Γερμανίας βιβλίου του, άνεχώρησεν είς τούς Άγιους Τό
πους, Γνα μελετήση τά κείμενα τά ά/αγχαιοϋντα αυτώ δια 
τό βιβλ'.ον περί τοϋ βίου τοϋ ’ Ιησού, όπερ σκοπεΓ νά «κδώ- 
ση είς άπάντησιν τού ομωνύμου συγγράμματος τοϋ Ρενάν.

—  Δύο γάλλοι συγγραφείς εξήγαγον ί*  τού περιφήμου 
μυθιστορήματος τού ί’ώσσου συγγραφέως Λοστοίεβσχη Tr) 
ιγχ.ΐιΐιι ι χαί ϊ\ τιμωρία πεντάπρακτο, δραμα, όπερ υ
πεβλήθη είς τήν χρίσιν τού Οιευθι/ντοΰ τού έν Παρισίοις 
θεάτρου τού 'βε/ϊειοΓ.

— Ό  μελοποιός τού βοχχαχίον, τή; Φατινίτΐ,ακ, ττς 
Xovarirac. Φράντζ Σουππέ άσχολεΓται νΰν είς τήν σον- 
θυσιν μελοδράματος, όπερ κατά τόν χειμώνα 0ά ανσβιίασθη 
έπί σκηνής τοϋ έν Βιέννη αύτοκρατορικοΰ θεάτρου. Ή  
μουσική τοϋ νέου τούτου έργου τού δημοτικού μελοποιου 
δέν άνήκει είς τό έλαφρόν είδος, είς ο είσι γεγραμμένα τα 
προγενέστερα αΰτοϋ έργα. _ _

—  Ή  χυρίι Διελαφοά ή σύζυγος τοϋ έρευνητού τών έν 
Περσία άνακτόοων, περί ού έν τώ προηγουμένοι Δελτίω 
έγένετο λόγος, ώνομάσίη ίππότις τής λεγεώνο; τής τιμής.Ή 
τολμηρά αύτη χαί φιλόπονος γυνή, παρηκολούθησε τόν κ. 
Διελαχοά είς όλας αυτού τάς πορεία; καί έπιπό.ους εργα
σίας- ενώ δέ αυτό; ΙνησχολεΓτο είς τάς άρχχιολογικάς ερεύ-
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να«, έόιδάσχετο αυτή τήν έγχώριον γλώσσαν μετά των δια
λέκτων αυτή:, έπεστάτει δέ καί έπι των 400 έργατών, ’Α 
ράβων καί Ιίερσών, χαΐ ώδήγει αυτού; είς τάς εργασίας των.

Ηροεχηρύχθη ύπό τοϋ υπουργείου τής Δημοσίας ’Εκπαι
δεύσει»; διαγωνισμός τιρδς συγγραφήν πεντήκοντα και οκτω 
διδακτικών βιβλίων, λεπτομερώς κατονομαζόμενων εν τρ 
προκηρύξει, διά τά δημοτικά σχολεία, τά έλληνιχά κα'ι τά 
γυμνάσια. Τά υποδληθησόμενα εις τον διαγωνισμόν έντυπα 
η χειρόγραφα η βιβλία δέον νά πτραδοθώσιν εις τον γενικόν 
γραμματέα του υπουργείου τής Παιδείας μέχρι τής 1 Ν ο 
εμβρίου 1887 συμπεριλαμβανομένης. Έ η  των ύποβληθησο- 
μένων εις τόν διαγωνισμό, βιβλίων, έγκριβήοεται 8Γ έκαστον 
μάθημα και διά μίαν τετραετίαν, άρχομένην άπο τή; 1ης 
Σεπτεμβρίου 18 8 8 , έ'ν βιβλίου, τό σχετ.κώ; κρεΤσσον, χατα 
παράθεσιν πρός τά συνυποβληθησόμενα διά τό αυτό μάθημα.

— Έ πι τής Άχροπόλεως, γενομένων ανασκαφών, ανεχα- 
λύρθησαν δώδεκα άγγεΓα χάλκινα, ήτοι οίνοχόαι, φιάλαι 
χαλκαΓ, κρατήρες καί κρατηροιιδή πώματα, καλώς διατετη- 
ρημένα, καί χαλκοΰν άγαλαάτιον. Τό άγαλμα τούτο έχει 
ύψος 27 έκατοστών τού μέτρου, προσομοιάζει κατά τόν τύ
πον πρός τά μαρμάρινα αγάλματα τά άνακαλυφθέντα έν τή 
Άκροπόλει πρό τινων μηνών, είνε όέ τό μέγιστον των έν 
αύτή άνευρεθέντων χαλκώ. αγαλμάτων.Τό άγαλμα παριστδ 
γυναίκα, χιτώνι περιβεβλημένην, ίμάτιον ποδήρες φέρουσαν, 
άνέχουσαν όέ τούτο διά τήε αριστερά; χειρός, προσκεκολλη- 
μένη; έπι τού σώματος, ενώ ή δεξιά είνε προτεταμένη άπό 
τού άγκώνος. Τήν εικασίαν δτι διά τή; εϊ; φώ; προαγωγής 
των χαλκών τούτων ευρημάτων κατεδείχθη ό χώρο;, έν ω 
έχει .ο ή πεφημισμένη/αλχοθήκη τή; Άχροπόλεως, καθιστά 
πιθχνωτέραν, τεμάγιον επιγραφή; άνευρεθέν πρό τινων ήμε
ρό)., έν ώ γίνεται μνεία περί χαλχοθήκης ώ; περί οίκου έν 
ω άπετίθεντο τά χάλκινα άγγεΓα καί τά άλλα έκ χαλκού 
έργα τα ανηκοντα σοΓ; ναοΓς. Πρό; τοΓ; σπουδαιότατοι; 
τούτοι; εύρήμασιν, κατ’ αύτάς ά εκαλύφθη έν τή Άκροπό- 
λει, βορειοδντικώς τών προπυλαίων, μάρμαρον γεγλυμμένην 
έχον αναθηματικήν επιγραφήν εις Κανηφόρους. Τά ονόματα 
τούτων έλλείπουσι, τής λίθου άνευρεθείση; τεθραυσμένης, 
όιεσώθησαν όμως τά ονόματα τών αρχόντων έφ' ών έκανη- 
ρότησαν, ή μέ» «Διονύσιο», ή δε νΜητρί τών Θεών.· Οί 
όύο επώνυμοι άρχοντες καλούνται Σέλευκος κα'1 Ήρακλιό- 
δωρος.

—  Τά ενταύθα καταστήματα Άνεστη Κωνσταντινίδου
άνέλαβον τήν έκ διαλειμμάτων έκόοσιν απάντων τών ποιη
τικών έργων τού κ. Γεωργίου Μαρτινέλη, έφ 'ώ  άγγέλ'ου- 
σιν επί τού παρόντος τήν προσεχή έκδοσιν τών Έθνιχΐϊιγ 
Ειχογωγ, αίτινες αποτελούνται εκ χωριστών ποιηματίων 
έκ δεκατεσσάρων στίχων sic μετρον δεκαπεντασύλλαβον, δι* 
έκάστου δ. ποιηματιου ζωγραφεΓται έ'ν τών σπουδαιότερων 
προσώπων ή τών ενδοξότερων κατορθωμάτων τού μεγάλου 
άγώνος. Ή  τιμή έκάστου άνςιτύπου έκ τριών περίπου τυ
πογραφικών φύλλων μεγάλου 8ου σχήματος έσται εις δρ. I 1/,.

— Ό  διδακτωρ τή; φιλοσοφίας καί καθηγηιης τής ιστορίας 
έν τώ ΓΙρχκτικώ Λυκείω κ. 11. Καρολίδης άνηγορεύθη ύπό 
τής φιλοσοφική; σχολή; τού ΙΙανε πιστημίου παμψηφε; υφη
γητής τής γενικής ιστορίας. Ή  έπι ύφηγεσία διατριβή τού 
κ. Καρολίδου επιγράφεται ούτω ι · Σημειώσει; τινές περί τής 
Μικρασιανής Άρίας ομοφυλία;·, έρευνα δέ δΓ αυτής ό συγ- 
' οαφευ; θέμα αναγόμενου εις την παλαιτάτην ιστορίαν τής 
Μ. Άσ ία ;, τούτ’ έστι τίνες οί "Αριοι λαοί καί αν ουτοι άπε- 
τέλουν ιδίαν τινά δμοφυλίαν Άρίων, ήτοι ίδιον κλάδου τής 
μεγάλης τών Άρίων λαών οι’χογενεία;.

Ό  ένταϋθα διατριβών γερμανός καθηγητής κ. Μιλχαί- 
φερ σκοπέ' νά ικδώστ) ιοπογραφίαν τή; Αττικής, έπι τή 
βάσει τώ- αρίστων τοπογροφικών μελετών, ας πρδ πενταετίας 
περίπου επο'.ήσαντο αξιωματικοί τινες τού γερμανικού στρα
τού. Ό  κ. ΜιλχσΓφερ σκοπεΓ να περιηγηθή πρότερον πάσαν 
τήν Αττικήν, πρδς τούτο δέ θά παραμείνη έ. Έλλάδι μέχρι 
τού προσεχούς θέρου;.

— Έ ’. τώ ιατρικώ περιοδικό) Γα.1 ιιι*ώ εδημοσιευθη πραγ
ματεία τού άρτι ίπανακάμψαντο; έξ Άβυσσινία; ιατρού κ. 
Ν. Παρίση -ή Αιθιοπία ύπό ιατρική, έποψιν·. Ό  κ. Πα
ρίσης προσεχώς θά έκδώση περιγραφήν τή; Άβυσσινίας, ύπό 
γεωγραφικήν, γεωργικήν, εμπορικήν, κτλ. έποψιν.

— Έν Σύρω συνεσ:η ·Γυμναστικό; Σύλλογο;· σκοπόν 
έχων νά άναπτύξη παρά τοΓ; πολίταις τόν έρωτα πρό; τάς

σωματικά; άσκήσεις, δΓ ίδρύσεως γυμναστηρίων, όργανύ. 
σεως αγώνων σκοποβολής, λεμβοδρομιών, κτλ. Ό  σύλλογος, 
απαρτιζόμενος έξ έγκριτων βιομηχάνων καί εμπόρων τής 
πόλεως, προέβη εις την εκλογήν τού διοικητικού αυτού συμ
βουλίου, δπερ άπετελέσθη έκ ;ώ·. κκ. Ν. Ναύτη, Έρν. Νον- 
νότ, I. Κρίνου, 1. Φουστάνου καί Άμβρ. Κάππαρη.

— Ό  έν Μασσαλία φιλόμουσος όμογενή; κ. Στέφανος 
Ζαφειρόπουλος. ού γνωσταί είνε αϊ ΰπέρ τής εθνική; έκπει- 
δεύοεως μεγαλόδωροι είσφοραί, προσήνεγκεν επ’ έσχστω. 
1000 πάλιν λίρας εις τά έν Κωνσταντινουπόλει έλληνιχά 
σχολεΓ».

— Έξεδόθη τό Γ τεύχος τού περιοδικού συγγράμματος 
• Ελληνική Γεωργία», ούτινος περιεχόμενα εινε τά 4πό- 
μενα : Περί βάμβακος ύπό 11. Γενναδίου.— 'Αμπελουργικόν 
Συνέδριου έν Ιίορδώ.— Βομβυχοτροφία. (Εγκύκλιο; τής επί 
τής έμψυχώσεως τής Έθν. βιομηχανίας ’Επιτροπής,'.— Περί 
χημικών λιπασμάτων ύπό Α Κ. Χρηστομάνου.—  Περί τής 
ύποτιμήσεω; τού γλεύκους καί τών μέσων της εν τώ μέλ- 
λοντι προλήψεως αυτή; ύπό Π. Γενναδίου.—  Ζήτησις έλ- 
ληνικών οίνων.—  Άλληλογραφίκ.—  Διάφορα.

—  Έξεδόθη τό Β' τεύχος τού Γ τόμου τού Παρνασσόν, 
περιοδικού τού δμωνύμου συλλόγου. Περιεχόμενα αυτού; 
Ίω . Σακκελίονος, Ί ’πόμνημα ιστορικόν.—  Β. Α. Μυστακί- 
δου. Περί συμβολής εις τήν ιστορίαν τών έν Ίωαννίνοις σχο
λείων. (Σχολή Γκιούμα.— Ανέκδοτα ταύτης σιγίλλια).—
11. I’ . Ζερλένττ, Περί τής έν τή νήσω Νάξω έλληνικής σχο
λής τοϋ Αγίου Γεωργίου.— Ίω . ΣακκεΗωνος, ’ Αρχαιολο
γικά Λέρου.—  Γ. Μαρτινέλη, ’ Εθνικά! εικόνες.— Π. Σέ- 
κερη, Φιλικού ’Απομνημονεύματα.—  Θ. Σοφουλη, ’Αρχαιο
λογικά. Άνασκαφαί Άχροπόλεως.— Φιλολογικός Σύλλογο; 
Παρνασσός. Έργασίαι Συλλόγου. Έργασίαι τμημάτων.

—  Έξεδόθη ·*Π  χλείς τών γλωσσών·, ή πρτχτιχός όδηγός 
πρός ταχεύαν έκμάθησιν τής γαλλικής, αγγλικής, γερμανικής 
καί ιταλικές, μετά σημειώσεων περί προφοράς, έπεξηγησεων 
κτλ. ύπό M. Hamlel. τεύχος Α '. Έ κ  τού τυπογραφείου Σπυ
ρίδωνος Κουσ.,υλίνου.

— Ωσαύτως έξεδόθη ύπό τών xx. 11. Κ. Άποστολίδου και 
Στυλ. Δ. Τσακίρη, τελειόφοιτων τή; ιατρικής, μετάφρασι; 
έκ τής γαλλικής τής πραγματείας "Περί θεραπείας τής χρο
νιάς διαρροίας τών παίδων· τού καθηγητοϋ κ. Αναστασίου 
Ζίννη.

— Έξεδόθη έτι εις μικρόν τεύχος «Σαμουήλ Χανεμάν- 
νου» — Πνεύμα τής όμο οπαθητιχή; θεραπείας», Πραγματεία 
μεταφρασθείσα έκ τής γερμανικής ύπό Βλασίου Χρυσικοπου- 
λου, διδάχτορος τής ιατρικής.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Griechische Reise von Karl Kruinbacher. Berlin. 
1888.—Ελληνική Περιήγησις ύπό Καρόλου Κρουμβάχερ, 
ήτοι «Φύλλα·, ώ; επιγράφει αυτάς δ συγφραφεύς, ·ήμ*Ρ°· 
λογίου περιηγήσεως άνά τήν Ελλάδα καί τήν ΤουρκΙ»*1· 
Ώ ς  γνωστόν, τά περιηγητικά βιβλία άπό τίνος χρόνου etv« 
τά μάλιστα πάντων έφήμερα καί τετριμμένα είτε δια τή* 
άκρα» ευχέρειαν, μεθ’ ή; συνήθως συντάσσονται, είτε δια 
τάς φορτικά; καί πεζά; ώς έπι τό πλεΓστον έπαναλήψΐ‘1 
τών αυτών πραγμάτων καί εικόνων. Τό κύριον θ’ έλαττιεμο
τών τοιούτω- πεαιηγητών καί συγγραφέων είνε ή άτεληΐ 
γνώσι; τής Ιστορίας τών περιοδευομένων χωρών καί 
τή; συνήθους γλώστης αϋιών, ήτις είνε απαραίτητον οΜ'*' 
νον καί έφόδιον ου μόνον τής άληθείας, άλλα καί τή; εντε̂  
χνου καί αξιόπιστου παραστάσιω; αυτής. Διά τούτο «λ“ ’ 
στα φι· οπονήματα άνδρών δοκίμων κατά τάλλα καί σοφω* 
έπισκεοθέντων τήν ήμετέραν πατρίδα κατά καιρούς η 
πεσαν τελείως εϊ; λήθην καί παρ’  ήμΐν καί παρά τοΤ« ν*' 
νοις, η μνημονεύονται άπλώς ώς παραδείγματα άκριτων *«* 
ρατηρήσεων καί διαστροφών. Περί τοιούτων έργων ό ευ 
φυής Γάλλος Diderot έλεγεν ■ une feuille de chine el *Γ 
écrits seraient tout un. Ευτυχώ; ή νεωστί έκδοθεΓσα *’ 
Βερολί,ω «'Ελληνική περιήγησις» αΰτη εϊνε δεξιών φΡεν- 
και /ειρών φιλοτέχνημα. Ό  συγγραφεύς αυτής Καρ0*5'
ι τ  β .1____ » 1 . ι ______ ι .  ι  * » ____ π  Λ .,-,άυ Υο

/ γ  r λ  ' Γ  < ι \ τ »  ,  . _»
Κρουμβάχερ δέν έπεχιίρησε περιοδείαν έπι θερινή αναψυλν 
κατά τόν τρόπον τών πολλών έν Γερμανία καθηγητών ο 
έπορεύθη τοσοΰτον μακράν καί πολυδάπανον δδδν σ*
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Γνα επίδειξη ·φυλλα δρυδς» η νά δρέψη «τήν απώπεριπάτου 
δάφνην ·,  ήν 6 μέγας συμπατριώτης αυτού ΓκαΓτε έλεγε 
προσιτήν εις πάντα έλαφρόποδα οδοιπόρον. *Έχων τής Ιστο
ρίας ήμών καί τής άρχαιότητος μάθησιν, οΓαν κατ’ εξοχήν 
ή γερμανική αγωγή καί παίδευσις παρέχει μετά θαυμαστή; 
δεψιλείας καί άκριβείας εις τούς θερμώς θεραπεύοντας τάς 
αθανάτους Ελληνικά; μούσας, ό συγγραφεύς ουτος ήλθε καί 
ιΐδεν όσα έξ απαλών ήόη ονύχων ήκου: καί ωνειροιτόλει, 

γνώρισε» όσα μετά ίεροϋ ζήλου καί πόθου έδιδάχθη έν τή 
ικία τής πίστεως καί τού ενθουσιασμού, άνεζήτησεν ιδία 

αύτού χειρ! τά άφθαρτα ίχνη καί λείψανα τής άρχαίας ζωής 
χτί εφιλοτιμηθη ου μόνον να εμφανίση πιστήν αυτής ει
κόνα διά καθαρών χρωμάτων, άλλά καί νά συντελέση κατά 
τό δυνατόν εις τήν ακριβή αυτής ερμηνείαν καί παράσιασιν. 
Τό κυριώτατον δέ καί λυσιτελέστατον έφόδιον αΰτοϋ πρό; 
τούτο ητο ή συνήθης καί λαλουμένη ήμετέρι γλώστα, ήν ό 
•Ίρμανός Κ. Κρουμβάχερ έπίσταται καί μεταχειρίζεται 
όσον ουδείς ίσως τών άλλων ξένων. Σκοπός αΰτοϋ έπιχειρή- 

ι σσντος τήν μακράν τχύτην περιήγησιν άπό Μονάχου μέχρι 
τή; νϋν άφανούς νήσου Πάτμου δαπάνη τής βαυαρικής κυ- 
διρνήσεως πλήν άλλων είδικοίν έν ταΓς διαφόροις βιβλιοθή- 
καις ερευνών ητο καί ή άμεσος έξέτασι; καί μελέτη τής 
•ζώση; τού νυν Ελληνικού λαού γλώσσης, ήτις μαρτυρεί 
τήν γνησίαν αυτών αρχαιότητα οΰχ ήττον ή τά ερείπια τών 
ναών, τά έ* μαρμάρου αγάλματα καί αί έπιγραφαί.» Λυ- 
πουμεθα, οτι επιλείπει ήμίν ένταύθα ό χώρος Γνα παραθέ- 
Τοίμεν οσα μετ εξαίρετου φιλολογικής δεινότητος και ορθό
τατα γράφει ό σοφός ούτος Γερμανός περί τής ήμετέρας γλώσ
σης, αν καί εύρίσκομεν υπερβολικήν τήν γνώμην αυτού καί 
τήν τιμήν, ήν περιάπτει είς τήν (Άσαγ καθωμ-.λημένην 
διάλεκτον ήμών, τό παρεφθαρμέ'ον τούτο τέκνο» αιώνων 
ξυλείας, άμαθείας καί ερειπίων.
Οί "Ελληνες όφείλομεν θερμά; καί πολλός χάριτας είς 

τον κ. Κ. Κρουμβάχερ, όστις άνευ πλαστού ή εξάλλου ένθου- 
σμοΰ, μετά μετριότητος έμπρεπούσης είς δίκαιον καί φι- 

“ληθη παρατηρητήν, ίδια δέ μετά ψύχρας άμεροληψίας εμ- 
■“ύσης ειλικρινή πίστιν περιέγραψε τά τών έλευθέρων 

και δούλων Ελληνικών χωρών ώς φιλέλλην όρμώμενος ύπό 
,·νναίας κα! εΰμενεστάτης προαιρέσεως. Διατρίψας ολίγον 
όνον χρόνον ένταύθα ούτε πάντα τά τοϋ ήμετέρου βίου 
υνατο νά έξετάση καί νά άναγράψη ούτε έλλιπεί; τινας 
ρατηρήσεις καί κρίσεις ν’  άποφύγη. Καθ’  όλου όμως καί 
“̂ανώς ή πρ, ιηγησιχ αυτού όιαπνέεται ύπό φιλελληνικής 

. „ (Μις, ήτις αυτόν μέν ελέγχει κριτήν εΰγνώμονα καί άξιον 
«ή; τιμής ήμών καί τής αγάπης, είς δέ τήν πατρίδα ήμών 
111 τήν πολιτείαν παρέχει πολύτιμον καί μεγίστην ω- 

ειαν.
Μ.

—Ι-Ο Ι-

Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΙΐΛραβ*««?!, " Νο*/δριΟϋ.

Ττ,ν πρώττ,ν πρθ3εχον; Δεκεμβρίου θέ)ουσ;ν αρχίσει αί 
·*> τή ένηλικιώσει τού Διαδόχου έορταί, αίτινες Οέλουσι 
.-ρκεοει πενθήμερον. Εί; τας έορτάς ταυτας Οά κληΟώσι 

ί* παραστώσι πάντες οϊ δήμαρχοι τοϋ κράτους, πάντες οί 
ιερείς καί παντες οί ΐν ταίς έπαρχίαις σωματάρχαι τοϋ 
'τοϋ.

Τήν πρωίαν τής I Δεκεμβρίου άπας ό έν ΆΟήναις στρατό; 
_ ντο; όπλου θά λάβη μέρος εί-, τήν γενησομένην παράταξιν. 

β  Βασιλεύ; καί ό Διάδοχος έφιπποι συνοοευόμενοι ύπό τών 
'σπιστών θά μεταβωσιν είς τόν ναόν τή; Μητροπόλεως, 
υ ενώπιον τών άρχιερέων τοϋ Κρότου;, τών δημάρχων 

’ »I τών λοιπών άρχών ό διάδοχο; θά όμόση τόν κεκανονι- 
νον όρκον.Τό πρακτικόν τής ορκωμοσίας θά ύπογράψωσιν 

ά· Μ. ό βασιλεύς καί ό πρωθυπουργός.
πάντα; τους προσκληθησομέ-ους, Γνα μετάσχωσι τών 

. “ ν δά παρατεθή έν τοίς άνακτόροις μέγα γεύμα τήν ήμέ- 
Ρ '  τής ορκωμοσία:. Πρός τούτοι; δοθήσεται μέγας χορός. 

Υένΐ[ δέ θά ληφθώσ: πάντα τά μέτρα, όπως ή έορτή γέ- 
1 λαμπρά καί έπιβάλλουσα, άξια τοϋ μεγάλου έθνικοϋ 
ύτος, εφ' ω τελεσθήσεται.
Κατά τήν « ’Εφημερίδα» τόν προσεχή μήνα θά ίπισκε- 

/ ϋ Τ«ς Αθήνας ό διάδοχος τοϋ άγγικοϋ θρόνου καί γαμβρός 
** άδελφή τού ήμετέρου βασιλέω; πρίγκιψ τής Οΰαλλίας.

Την Α. Β. Γ. θά συνοδευση είς Πειραιά απασα ή έν τώ Με- 
σογείω μοίρα τού άγγλιχοϋ στόλου. Ό  πρίγκιψ θά παραμείνη 
έν Άθήναι; περί τάς 15 ήμέρας. θά παραστή δέ καί εί; τάς 
επι τη ενηλιχ/ότητι τού διαδόχου δοθησομένας έορτάς.

— Ή  κυβέρνησις έχλειοε συμφωνίας πρός τήν Προεξοφλητι
κήν Τράπεζαν τών Ιίαρισίων περί τινων οικονομικών συν
δυασμών, δΓ ιόν χορηγείται αύτή άπαν τό άναγκαίον μεταλ
λικόν πρός πληρωμήν τών προσεχώς ληξιπροθέσμων τοκομε
ριδίων τών εθνικών δανείων. Ούτως επί μίαν εξαμηνίαν τό 
δημόσιον οΰδεμίαν θά έχη άνάγκην αγοράς συναλλάγματος, 
χάριν_τής υπηρεσίας τού δημοσίου χρέους, έλπίζεται δέ, ότι 
πρό τής λήξεως -.ής εξαμηνίας θέλει πάλιν έπιτευχθή συμ
φωνία περί παροχής τού αναγκαίου μεταλλικού πρός άπό- 
τισιν τώ» τότε ληξιπροθέσμων τοκομεριδίων, άνευ άγοράς 
συναλλάγματος

— Ό  αριθμός τών έξ έκάσιου νομού έκλεκτέων βουλευτών, 
συμφωνως πρδς τό αποτέλεσμα τοϋ αναλογισμού, τού γενο- 
μένου ύπό του κατά νόμον συμβουλίου ώρίσθη ώς έξής ; Κε
φαλληνίας 7, Λακωνίας 9, Άρτης 3, Μεσσηνίας 12, Κερχύ- 
ρας 9, Αττικής 12, Αρκαδία; 12, Άχαίας 12, Λαρίσσης
11, Ευβοίας 7, Φθιώτιδο; 9, ΆργολΙδος 9, Κυκλάδων
12, Τρικκάλωνβ, Ζαχύνθ-ιυ 5, ’ Ακαρνανίας 10.

Πρόι τούτοι; έκ τών προνομιούχων περιφερειών θά έκλε- 
χθώσι βουλ.ευταί: 2 έξ Τδρας, 1 εκ Σπετσών καί 1 έκ Νέων
Ταρών,

— Είς τόν αντιστράτηγον κ. Σκαρλάτον Σοϋτσον, αίτή- 
σαντα καί λαβόντα τήν αποστρατείαν αΰτοϋ, ή Λ.Μ.ό βασι
λεύ; ευηρεστήθη ν’ άπομείνη τόν Μεγαλόσταυρον τού Σω- 
τήρος, είς άμοιβήν τής μακροχρονίου ύπηρεσίας καί τής 
στρατιωτικής άξίας τού γηραιού σιρατηγοϋ.

ΒΙΒΛΙ0ΙΙΩΛΕΙ0\ ΤΗΣ ·Ε2ΤΙΑΣ·

ΙΣΤΟ ΡΙΑ  ΤΟ Υ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ύπό Κ . Π Α Π Α ΡΡ Η ΓΟ Π Ο ΓΔ Ο Γ

Συνδρομητα! είς δλόκληρον τό σύγγραμμα έγγράφονται 
είς τό Βιβλιοπωλείο» της · Εστία«·.

Τιμη αντοΡ er Άθήναικ άραχμα'ι S5— Έν raÏc 
έπαρχίαις δραχ.'ιΟ.—’Er rtj àJ./οδαπΐί φρ ·χρυσα 10.

Έξεδόθησα- ήδη όμοϋ τό 22ον καί 23ον φυλλάδιον τοϋ 
συγγράμματος. Ή  έκδοσις καί τών έπομένων φυλλαδίων 
θέλει εξακολουθήσει τακτικώς.

ΕΛ Λ Α Σ
κατά  τό  γερμανικόν τοϋ  Ια κ ώ β ο υ  Ψκλκε

υπο  Ν. Γ. Π ο λ ίτ ο υ .

Έξεδόθη τδ είκοατόν δεύτερον φυλλάδιον,περιεχον τάς έπο- 
μέν^ς εικόνας ; ’ Αφροδίτη της Μήλου.— Γαλάτης θνήοκων. 
— Ό  Φαρνεσιανός ταύρος. — ’Αφροδίτη τών Μεδίκων.— Θερ
σίτης και Όδυσσευς — "Ομηρος.— νΙΓφηβοι 'Αθηναίοι ίπ·«εΓς 
έν ττΐ πομπ^ τών Παναθηνιίων. (Είκών ολοσέλιδος) — Συμ- 
πόσιον παρ* Άνάθωνι, κατα Πλάτωνα (’Ολοσέλιδος.)

Τιμή έκάστου <ρυ>Λαδ(ου έν ΆΟήναις δρ. 1,50. Έ ν ταΓς 
έπαρχίαις και τή αλλοδαπή δραχ. 1,75.

Οί έκ τών συνδρομητών προκαταβαλόντες τό άντίτιμον τών 
ήδη εκδοθέντων φυλλαδί^ν^ ατι\α άπεστάλησαν αΰτοΤς, πα- 
ρακαλουνται νά αποσχείλωσι νϋν πρός τό βιβλιοπωλεΓον τής 
• Εστίας*» τό άντίτιμ·»ν τών έπομένων φυλλαδίων, φρ. ίι διά
3 φυλλάδια, Γνα εςαχολουθήσν} εγκαίρως ή πρός αυτούς απο
στολή τών φυλλαδίων.

ΟΙ βουλόμενοι τών συνδρομητών ουνανται νά προκαταβά- 
λωσι τό άντίτιμον και όλοκλήρου τού συγγράμματος, δρ. 3ι2 
οί εν ΆΟήναις,δρ 35 οίέν ταΓς έπαρχίαις και φρ.χρ.35 έν τή 
αλλοδαπή. Οί προκαταβαλόντες ηδη τό άντίτιμον φυλλαδίων 
τινών και »-πιΟυμοϋντες νά έγγραφώσι συνδρομηται Οέλουσι 
πλήρωσή μόνον τό υπόλοιπον πρός συμπληρωσιν δλου τοϋ 
αντιτίμου τού συγγράμματος.
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χ. Γ. Δ. Λειψίαν. Άπηντήσαμεν— χ. Λ. Δ. Σ. Βάρναν. 
Τα ζητηθέντα χα'ι άπάντησίν μα; ίχετε ταχυδρομιχώς.— χ. 
Φ. Κ. Σαχάλαν. Έλήφθηααν. Άπεστάλη δ’ ύμίν ημερολό
γιου καί άντίτυπον τού «Ύ π ίρ  Πατρίδος», ών άντίτιμον
φρ. 3,60. ’Αραβική χρηστομάθεια δέν υπάρχει έν τώ  βιβλιο-
πωλείω της «Εστίας». Τό υπόλοιπον φρ. 6 , 40 τηροϋμεν 
εις την διάθεσίν σας.—Άρχαρίω. Ά ν τ ί  πάσης άπαντήσεω; 
συνιστώμεν ύμίν τήν βνάγνωαιν του έν τώ  Ήμερολογίω 
της «Εστίας» άρθρου του κ. Βλάχου «Ελληνική ’ Ανυπο
μονησία».— χ χ .  Ε. Κ. Μ. καί I. Σ . Α. Σόρον. Τά ζητη- 
θέντα άπεστίλησαν. —  Σαιχσπείρον-Μιχρο'φιοτον- Βε
βαίως δύναται. άλλ’ εί*ε άνάγχη πρώτον νά όρθογραφή. 
—χ. Ν. Φ. Βώλον. Τό αντίτιμου έλήφθη. Τό β.βλίον θέλει 
αποσταλή ύμΓν ευθυς ώς εχδοθή,— κ. Α. Β. Λαμίαν. Πλεί- 
στας ευχαριστίας. Τά ζητηθέν-.α άπεστείλαμεν ταχυδρομι- 
χώς· χα'ι ιδιαιτέρως σας έγράψαμεν.— χ. Κ. Π. Πάτρας. 
Περιμενομεν άπάντησιν.— χχ. Φ. Μ. Π. ΛονβΓνον χα'ι Α. 
Α. Κ. Λίβερπουλ. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν. Α ! έπιστρα- 
φεΓσαι επιγραφαί άνήχον βεβαίως εις τό περικάλυμμα τοϋ 
Ημερολογίου, τό δπεΓσν άγνωστον πώς διισπκσθη κατά την 
διά του ταχυδρομείου μεταφοράν.—I ΙβομηΟεΐ όεσμωτρ 
καί χ χ .  Ν . Κ. Μ. καί Σ ’ . ’Ακατάλληλα διά τήν ’ «Εστίαν· 
— χ. Γ . Π. Γεράκι. Έ χ ε ι καλώς. Ή  Ελληνική μετάφρασις 
τής «Παναγίας των Παρισίων. τιμαται δραχ. 6 μετά τα- 
χυδρ. τελών.— χ χ .  I. Ρ. χαί Α. I. Α Μεσολόγγιον. Ε. Π · 
Μελίτην, 'Έ .ί.ίηνι Τε'ΠίΓΐιΙί, Ν.Μ . Κέρκυραν. Β. Ν. ΧΒ. 
Σμύρνην χαι Ν . Τ . Καρπενήσιον. Έλήφθησαν. Τά ζητη- 
βέντα άπεστάλησαν.— χ. Δ. Π. Α. Πάτρας. ΠαραχαλεΓσβε 
νά μας σημειώσητε αν εινε αριθμοί Δελτίου η « ’ Εστίας· οί 
ζητούμενοι πρός άποφυγήν ματαιοπο'ίας — χ. Γ. II. Κέρχυ 
ραν. Άπηντήοαμεν ταχυδρομιχώς. — χ Ν. Α. Οί. Κ]πολιν. 
Έλήφθησαν χαί απεστάλη ύμΓν ή ζητηθεΓσα είχών.Παραχα- 
λεΓσθε νά μάς στμειώσητε τόν αριθμόν τού ελλείποντος φύλ
λου, διότι ήμεΓς δεν ¿λαδομεν γνώσιν τής χατασχέσεως.—
’ΕρωτΆχτι. Τό παράδειγμα δέν εινε μοναδικόν. . 'ιάσημοι 
άνδρε; η γυναΓχες χκτέχονται ύπό ιδιοτροπιών, πολλάχις 
ανεξηγητών καί όλως παιδαριωδών. Ούτως ό Αλέξανδρος 
Ούμβόλδο . έγραφε πάντοτε στηρίζων τόν χάρτην έπί του γό
νατο;. Ό  Σχίλλερ ηρέσχετο υπερμέτρως εις την οσμήν των 
σαπρών γεωμήλων ό ΓχαΓτε εί; τήν οσμήν των οπτών τεύ
τλων. *0 ιστορικό; Μένίελσων Βαρθόλθης. δταν ητο ευχαρι
στημένος, έδακνε συνεχώς τό άνρον τοϋ μανδυλίου του. Ή  
βασίλισσα Μαρία Άντωανέτα, τρωγουσα πλακούντια έπη- 
λειμμένα διά βουτύρου, ηρέσχετο νά όσφραίνηται άνθη·ή κυ
ρία Στάελ, συνομιλούσα, περ έστρεφε μεταξύ των δακτύλων 
αυτή; πράσινόν τι φύλλον.Ό Βάγνερ, συνθέτων, περιεστοι- 
χίζετο ύπό βαρυτίμων ύφασμάτων. Έ χ  των άνθέων ό Δί- 
χενς ηγάπα μεγάλως τά γεράνια, ό Σχίλλερ τά χρΓνα,ό ΓχαΓ- 
νε τά; όρτενσίας χαί τούς μήχωνας, ό εσχάτως αύτοχτονή- 
σας βασιλεύς τής Βαυαρίας τούς ίάσμους, ό Δισραέλης τάς 
τζρίμαν.Ιας καί ό Βάλτερ-Σχώτ τούς ύαχίνθους.— χ. Ν. 
Κ. II. Βατούμ. Τό άντίτιμον δύνασθε νά άποστείλητε χα'ι 
δια χαρτίνων ρουβλίων εντός επιστολή; συστημένης.—-κ. Ι.Κ. 
Λεμησσόν. 'Ελήφθησαν, άπεσιάλησαν δ’  ύμΓν τά ζητηθέντα. 
Σάς εύχαριστούμεν διά τήν φιλόφρονα προσφοράν των βι
βλίων. Των πρακτικών άντίτυπον έτυχε νά ίδωμεν ενταύθα. 
Τό έιερον άγνοοϋμεν, άλλ’ άιυχώς δέν περισσεύει ήμΓν και
ρός πρός εξέτασιν αυτού δι* ί>ν σκοπόν μάς έρωτάτε. —  κχ. 
Δ. Π. Κωνσταντινούπολιν, Κ. Τ. “ Αρταν χα'ι Μ. II. Ρε- 
θύμνην. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν. —  χ. Δ. Α . Δ. Άρ- 
γοστόλιον. Άπεστάλησαν 10 έτι αντίτυπα. Σάς έγράψαμεν 
χαί ιδιαιτέρως.— χ. Α. Π. Δ. Σύρον. Έ χ  τών ζητηθέντων 
άπεστάλησαν ύμΓν τά εύρεθέντχ 4 φυλλάδια. Τά λοιπί 
είσίν έξηντλημένα· διό έπεστράφη ύμΓν τό άντίτιμον εις 
γραμματόσημον.—  Καίαίίϊίβ. Τό δόγμα τού πεπρωμένου δέν 
εινε έν τώ Κορανΐω. άλλ' έχ παραδόσεως είσήχθη πασά τοΓς 
Μωαμεθανιχοίς λαοϊς.
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Λάνεεα  τή ς  Κυβερνήσεως Γ ρ ό χ ο ν σ α  Τιμή
Τών 170,000,000 τών 5 V* ΔΡ· ν- 382 50
• 120,000,000 τών 5 ·  »  » 391.50
• 60,000,000 τών 6 « · · 449. —
• 26,000,000 τών 6 · · ■ 3 6 6 .-
« 25,000,000 τών 9 · > · 270. 50
. 25.000,000 τών 8 . « . 256.—

1 0 ,0 0 0 ,0 00  τών 6 · »  . 187. —
■ 4,000,000 τών 8  » ·  · 235.—
• 6,000,000 τών 6 ·  Δρ. παλ. 87 -
Κτηματιχαί Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 472. 50
Π εσ τω τεχ ά  Κ α τα σ τή μ α τα

Ε ΤΑΙΡ ΙΑ Ι

Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . .  » 
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 
Προνομ. Τράπεζα ’ Ηπειροθεσαλι ας.. · 
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ■ 
Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών καί Πειραιώς.. ·
Εταιρία Φωταερίου..................  ·

Σοκα-Μάγατα 
ΑΟ ΝΔΙΝΟ Τ— Τραπεζικόν Όψεως. . . .

• 3μην...........
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — ’ΕθνικήςΊ’ρκπέζης Οψεω;

• Τραπεζικόν 3μην
. Υ ο μ ί σ μ α ζ α

Ειχοοάφραγχον..................................
Λίρα οθωμανική.............. .................

4,025.— 
60.50 
54—  

161 —
92—

282 50

31.50 

121 50

24.65
28.10

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η Σ Α Ν  

ΓΕΠΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ

Δ ΙΗ Γ Η Μ Α Τ Α
ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Τόμος χαΛΛιτίχηχώτατα εχτβτνπωμενος 
εχ 250 σε.έίάωι-

Δ. ΠΑΙΐΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Ανριχα Ποιήματα. Έχδοσις Β’ .
— ,Υαραχτήρες·
—  ’ Αγορά. Κωμωδία εις πράξεις δ.
—  Ό ρ φ ο ν ς ,  ΙΙνγμαΑίων.
—  ’Άσμα 9 Ασμάτων.
—  Σνζνγον ΈχΛογ ί. Κωμωδία.

Τιμαται δραχμών 2. — Ίαχυδρομιχώς άποστελλόμενον 
δραχ 2 ,20.

Εύρίσχεται εις τό Βιβλιοπωλε'ον τής «Εστίας«.

ΚΠΣΤΗ ΠΑαΑΜΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ Μ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΠΣ ΑΙΜΜΙΣ.-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΙΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΙΙΣ ΖΩΙΙΣ. - ΙΙΟΑΕΜΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΠωλεΓται έν τω Βιβλιοπωλείο) τής «Ε στία ς» δραχ. 2,50. 
Ταχυδρομιχώς άποστελλόμενον δραχ. 2.80.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ0ΥΡΠ

ΠΟΙ ΗΜΑΤΑΔ ρ α χ .  2  —  ,

δραχ. 2 ,2 0 .
δρ»χ· 5,80. |

» 1. —  Τεμίόνταε δροιχ. 5. —  Ταχυδρομ . 4 ποστελλδμ*ν*
Λεπτ. 50 δρ. 5.50.

Ε Ι Σ  Τ Ο Μ Ο Υ Σ  2 .

" Έ ν  Άθήναις έχ τού τυπογραφείου τών καταστημάτων Α Ν Ο Σ Τ Η  ΚίλΝΒΤΛΝ ΓΧΝΙΔΟ ί* 188ο.—6ί1


