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Λήγοντος προσεχώς του 11 ου £τους της 
•Εστίας», δσο'. των κυρίων συνδρομητών 

ι'̂ ς έπιΟυρ-οΟσι νά έζακολουθήσωσι λα|Α- 
ντες τό φυλλον καί κατά το προσεχές 
ς -αρακαλοΟντα·. νά άνανεώσωσιν έγκαί- 

ρως τήν συνδρομήν των, ΐνα μή έπέλθη δι- 
πή τής προς αύτους αποστολής του 
λου.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η ,  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α
νηγορεύθη μέλος τής έν Παρισίοις Ακαδημίας των 

αφών ό κ. Alfred Croisct, ό διάδοχος τής έδρας του 
ρίτου Egger έν τή Σχολή τής Σορβόννης. Ό  κ. Croi- 
αυτινος τό περί Πινδάρου σύγγραμμα ¡La Poésie de 
are et les lois du Lyrisme Grec ) έπέσνρε προ εξ 
τήν προσοχήν και του. έπαίνους των περί την Έλλη- 
φιλολογίαν ασχολούμενων, έδημοσίευσεν εσχάτως τον 

Ον τόμον τής αξιολογωτάτης εκδόσεως του τοΰ Θουκυ- 
Ό  τόμος ούτος περιέχει τα δύο πρώτα βιβλία τής 

jMÿjJi; και μακράν εισαγωγήν έν η, μετά τήν βιο- 
«V του θουκυδίδου, εξετάζεται ουτος ώς ιστορικός και 
"γραφευς. Ή  εισαγωγή αύτη άποτελεΓ αυτή καθ' έ- 
οπουδαιοτάτην φιλολογικήν μελέτην. Ό  δεύτερος τό- 

Ιος εκδοΟήσεται μετ’ ού πολύ.
Ο γνωστός παρ' ήμϊν κ. Ε. Freeman έδημοσίευσεν έν 

•ω, ύπό τήν επιγραφήν » A  ί κυριώτεραι περίοδοι τής 
ρίας τής Ευρώπης· (The chief periods o f European 
J), τάς έν Όξονία κατά τό παρελθόν σχολικόν έτος 

~1ας παραδόσεις του, αΐτινες άποτελοϋσι γενικήν 
ειπεΓν έπισκάπησιν τοΰ ευρωπαϊκού κόσμου, καθόσον 
Ί  επηρέασε τήν διέλιξιν τής Ιστορία; του. Άρχόμε- 

®κό τής έξετάσεως των προ τής ισχύος τής Ρώμης δια- 
τισβέντων έν τή ελληνική ’Ανατολή, μεταβαίνει εις 
θμηδόν έπεκταθε'σαν κοσμοκρατοριαν τής Ρώμης, πα- 

ί τήν συνέχειαν των Ρωμαϊκών παραδόσεων εις την 
ισβεΐσαν Αυτοκρατορίαν τής Ανατολής καί εις τήν 
ικήν αυτοκρατορίαν μέχρι τής διαλυσεως αυτής, κα
ι δε εις τήν έξέτασιν τής καθ’  ήμας έποχής, δτε καί 
ή ιστορία διελίσσεται άνευ τού κέντρου, τό όποϊον 
~αυτχς και τοσαύτας έκατονταετηρίδας άπετέλεσεν ή 
Αϊ περί αρχαίου καί μεσαιωνικού Ελληνισμού ίστο- 
ααίαι του "Αγγλου ιστορικού είνε αξιαι τής προ- 

" και τής με'έτης τού "Ελληνος αναγνώστου Εις τήν 
* των μαδημάτων τούτων επισυνάπτεται αξία λόγου

πραγματεία »περί των Ελληνικών πολιτειών ύπό τήν Ρω
μαϊκήν κυριαρχίαν».

—  Μετά μακράν καί ίπισταμένην παρασκευήν, έδιδάχίη 
εν τω  αυλικω Θεάτρω τού Μονάχου ή Οιόιχοάει(ι τού Σο- 
φοκλέους, ήτοι ό Οίδίπους Τύραννος, δ Οίδιπους έπί Κολωνω 
καί ή ’Αντιγόνη. Ή  διδασκαλία έγένετο κατά τήν μετάφρα- 
σιν καί τήν σκηνικήν διασκευήν τού IVilbrandt, οστις με
ταβολών τά μέτρα καί παρολιπών παν τό άκαιάληπτον τοΰ; 
πολλοΓς, τους δε χορούς άντικσταστήσας δι’ ομίλων γερόν
των Θηβαίον ή ’Αθηναίων μετεχόντων τής δράσεως, προσε- 
πάθησε νά έπιτύχη δ·.ά τών μέσων, άπερ τό σημερινόν θέο- 
τρον παρέχει, τα αυτά αποτελέσματα, άπερ ό Έ'.λην ποιη
τής έπεζήτει άλλως.Ουτω δέ έν μεν τή ύποθέσει,έν τή έκθέ- 
σει καί εν τή διαγραφή τών χαρακτήρων ηκολούθησε πιστώς 
τώ κειμένω, άπεμακρύνθη δ’ αύτού έν τώ ίξωτεριχφ τύπω 
καί έν τισι λεπτομερείαις. Ή  τοιαύτη διδασκαλία τών Σο
φοκλείων δραμάτων έστέφδη ύπό πλήρους επιτυχίας* πρόκε - 
ται δέ νά διδαχθώσι ταύτα προσεχώς κατά τήν αυτήν δια1- 
οκευήν καί από τής σκηνής τού έν Βιέννη σστικού θεάτρου
(Burgtheater.)

—  Ό  κ. Σολομών 'Ρεϊνάχ έξέδωκεν έν Παρισίοις παρά 
Leroux τομίδιον έπιγραφόμενον »Συρβουλαί πρός τους χάριν 
αρχαιολογικών μελετών περιηγούμενους τήν'Ελλάδα καί την 
’ Ελληνικήν ’Ανατολήν.· Conseils aux Voyageurs archéo
logiques en Grèce et dans Γ Orient hellénique.

—  Έ ν τώ περιοδικοί συγγράμματι Germania ό διακε
κριμένος λαογράφος Felix Licbrecbl ¿δημοσίευσε βιβλιογρα
φίαν περί τής πραγματείας τού κ. Ν. Γ. Πολίτου «Τό δη
μοτικόν ασμα περί τού »εκρού άδελφ-ύ ·

— "Εν τινι τών τελευταίων φύλλων τής έν Λειψία έκδι- 
δομένης «Εικονογραφημένης Έφημερίδος » (II lustrirte Zei
tung) έδημοσιεύθη άπεϊκασμα νεωτάτου πίνακος τού κ. Γ . 
Ίαχωβίδου. έπιγραφομένου ·τό  χα^δεμμένο τής μάμμης·.Ή 
γερμανική έφ.,μερίς θαυμάζει τήν λεπτότητα καί τελειότητα 
τού έργου τοΰ “Ελληνος καλλιτέχνου, καί παρατηρεΓ ότι ο! 
πίνακες αυτού, οί άπεικονίζοντες σκηνάς οιχογενειαχάς, δύ- 
νανται νά θεωρηθώσιν αριστουργήματα τού είδους των καί 
νά έξασφαλίσωσι τώ  νεαρώ ζωγράφω θέσιν επιφανή έν τή 
καλλιτεχνία.

—  Έν τώ φιλολογικό) παραρτήματι τής Έφημερίίοι. 
rf)ç Φραγχοφούρτης é ακάματος έλληνιστής κ. Αύγουστος 
Βόλτς έδημοσίευσε γλαφυρόν μετάφρασιν τής ΆμαρνΛ.Ιίδοΐ, 
τού γνωστού τοΓς αναγνώσταις τής 'EffTiaç διηγήματος τού 
κ. Γ. Δροσΐνη.

—  Έξεδόθησαν έν Λονδίνω τά ’ Απομνημονεύματα τού 
θανόντος Χόβαρτ πασά, ύπό τήν έπιγρσφήν «Σκηνογραφή- 
ματσ έκ τού βίου μου.· Μεταξύ τών περιπετειών τού πο
λυτάραχου βίου τού άγγλ.οτούρκου Ναυάρχου καταλέγετα: 
καί ή καταδίωξις τής Έ κωοτωη καί ό κατχ παράβασιν τών 
διεθνών νομίμων αποκλεισμός τής Σύρου, δν προοπαθεΓ νά 
διχαιολογήση έν τοΓς άπομνημονεύμασι τούτοις.

—  Ύ πό τού “Αγγλου Η. Τ  Wharton έγένετο νέα πολυ- 
τελ,έστατα έκτετυπωμένη εκδοσις τών σωζομένων αποσπα
σμάτων τής Σαπφοΰς. Τι) κείμενον είναι εκτετυπωμένον δια 
χαρακτήρων άπαραλλάκτων τή γραφή παλαιών καλών χειρο
γράφων, τή καλούμενη cursiva. Προσέθεσε δ’ ό εκδότης και 
πανομοιότυπου τών εις την Σαπφω αποδιδόμενων αποσπα
σμάτων, τών περιεχομένων έν τινι παπύρω τού Βερολίνου.

—  Ό  γνωστός συγγραφεύς τή; 'Ε.Μηηχη<: -τα.ίαιο- 
rparpiaç v . Gardthaiisen, καθηγητή; τού έν Λειψία Πανε
πιστημίου έξέδωκεν έν ’Οξφόρδη κατάλογον τών έλληνικών 
χειρογράφων τής μονής τού Σινά (Catalogua codieum grae- 
corum Sinaiticorum).

— Έξεδόθη καί ιδιαιτέρως τό έν τή Revue du monde 
latin τό πρώτον τυπωθέν ϊργον τή; βαρώνης D. de Gulden- 
crone περί τής έν Πελοποννήσω φραγκοκρατίας. iL ’ Achaïe 
féodale ; étude sur le moyen Âge en Grèce. 1205-145Ö).
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Έξεδόθη έχ των Καταστημάτων 'Ανίατη Κωνσταντινίδου j 
ή έχ τού γαλλτχοϋ έμυέτρω; μεταφρζσθεΓσα ύπό τοϋ χ. j 
Σ τ. I. Στεφάνου κωμωδία τοϋ διαοήμου Γάλλο« ποιητοΰ 
Th. Banville ·ό  Σωκράτη; χαί ή σύζυγό; του». ήτις παρ^- 
στάθη κατά το παρελθόν θέρο; χαί έν τώ θεάτρω των 
'Ολυμπίων χαΐ έπεχροτήθη διά την επιτυχίαν μεθ’ ή; ό νε
αρό; μεταφραστή; άπέδωχε τήν χάριν τοϋ πρωτοτύπου.

Εύρίσκεται έν τώ  Βιβλιοπωλείω τή< «Ε σ τία ;» χαι τιμά- 
ται δραχμή;. ΤοΓ; έν ταΓ; επαρχία:; άποστέΟ.εται ά/τί 
δραχ. 1,20.

—  Έπίση; έξεδόθη κομψόν τομίδιον ύπό τδυ τίτλον 7 ο
'ϊσυ.Ιην rÖv OeSir, εντυπώσει; τοϋ χ. Ίο). Μ Δαμβίργη 
έχ τοϋ Δωδεκαθέου τοϋ παρ’ ήμΓν διακεκριμένου ^γλύπτου 
χ. Γ. Βρούτου και περιγραφή γλαφυρά μετά πολλού αίσθή- 
ματο; γεγραμμένη.

— Έξεδόθη τό ε’ τεϋχο; τοϋ ϋπδ των χ. χ. Σ .Κ .Μ πα- 
λάνου καί Γ. Μελισσουργοϋ. δικηγόρων, μεταφρασθέντο; 
ΈγχηρίΛίοV Έμ-οηιχου άιχαίον των παρισινών νο
μοδιδάσκαλων κ. χ. Oh. Lyon Caen y xt O. Renault χαι 
διάφοροι; σημειώσεσι πλουτισθέυτος υπό των μεταφραστών.

Et; τό σύγγραμμα τοϋτο συνδρομητα: έγγράφονται έν τώ 
Βιβλιοπωλείω τής » ’Εστίας», έπί προκαταβολή δραχ. 5 διά 
πέντε φυλλάδια.

— Νέον δραματικόν έργον έδημοσίευσεν άρτι ό χ. Δημ. 
Α. Κορόμηλα;, τήν A'Jvrcar. δράμα εϊ; πράξεις τρεΓ;, οί- 
τινο; τήν ύπόθεσιν ήρύσθη έχ τοϋ γνωστού ίστορήματο; του 
Ηροδότου περί ΚανδαυΧου τοϋ βασιλέω; τή; Λυδία; καί 
τή; γυναικό; αύτοΰ Κλυτια;, ήν καί άλλως όνομάζουσιν 
άλλοι. Τό δράμα έδημοσιεϋθη τό πρώτον έν επιφυλλίδι τή; 
■Έφημερίδο;», τήν δ’ ύπόθεσιν διεξάγει επιτύχω; ό ποιη
τή; εν τε τή οικονομία τοϋ συνόλου, τή απεικονίσει των 
χαρακτήρων καί τή αρμονική κατασκευή του στίχου, ατινα 
βιακρίνουσι και τα προηγούμενα έργα τού κ. Κορόμηλά.

— Έ ν τω γαλλικοί έπιστημονιχω συγγράμματι «La se
maine médicale» έδημοσιεύθη άνταπόχρισι; τοϋ έν Σύρω 
εύδοκίμου ιατρού χ. Ίωάννου Φουατάνου, άναχοινοϋντο; 
δ,τι άξιου άναγραιτή; παρέχει ή παρ' ήμΓν επιστημονική 
χίνησι; εν τή ιατρική επιστήμη, επ' εσχάτων.

— Έδημοσιεύθη ΰπό τοϋ κ. Σπυρίδοινο; Μηλιαράχη «τό 
δεύτερον βοτανικόν δημοσίευμα τοϋ κ. ’ Αφεντούλη». Ευρί- 
σκεται έν τώ  Βιβλιοπωλείω τή; «Ε σ τία ;» και διανέμεται 
δωρεάν.

— Έδημοσιεύθησαν Οπό τοϋ Τμήματο; τή; δημοσίας Οι
κονομία; και στατιστικής έκ τοϋ τυπογραφείου των αδελφών 
Περρή εϊ; ογκώδη τόμον στατιστικοί πίνακες περί τή; κινή- 
σεω; τού πληθυσμού έν Έλλάδι, πλήν των νέων επαρχιών,
κατά τα έτη 1878. 1871). 1880, 1881, 1882 καί 1883. Ά -
ποστέλλον αντίτυπα τών πινάκων τούτων εϊ; τά; διοικηιικά; 
άρχάς, τό ύπουργεΓον εντέλλεται αϋταΓ; συγχρόνως δι’  έγ 
κυκλίου του, ϋπω; τροσκαλέσωσι τα; έν τή περιφερεία των 
εκκλησιαστικά; καί δημοτικά; άρχά;. ί'να έξελέγξωσι μεθ' 
όση; δύνανται μείζονο; ακρίβεια; τά έν τοΓ; πίναξι δημοσι- 
ευθέντα δεδομένα, ιδίω; τών γάμων καί γεννήσεων τών γενο- 
μένων άπο τοϋ έτους 1878 —  1883, ύποβά/ωσι δε τά; παρα
τηρήσει; των διά ιών διοικητικών αρχών όσον τάχιον εϊ; τό 
υπουργείο» ιών 'Εσωτερικών.

—  Ό  γλύπιη; κ. Γ. Βρούτος παρεσκεϋασεν ήδη έν τώ 
έρμογλυφείω αϋτοϋ τό έκ γύψου πρόπλασμα τοϋ άνόριάντο; 
τοϋ μεγάλου εθνικού ευεργέτου κ. Κωνσταντίνου Ζάππα, ό» 
άνέθηκϊν αύτώ ή επιτροπή τών 'Ολυμπίων να λάξευση εκ 
μαρμάρου πεντελησίου.

— Έξεδόθη καί εί; χωριστόν φύλλον τό έν τή ’ Εφημΐ- 
!'ίδι δημοσιευθέν κάλλιστον ποίημα τοϋ κ. Γ. Μαρτινελη 
»Εις τήν έορτήν τή; ενηλικιότητας τού διαδόχου τοϋ έλλη- 
νικοΰ Ορεινού».

—  'Αγγέλλεται ή έκδοσι; « II" ι δηγωγι xT/c. τη% Δημα- 
tiXoV Σχο.1>ι<Ί· · ύπό τοϋ κ. Μιχαήλ Κ. Σακελλ αροπού- 
λου, διευθυντού τοϋ έν Έπτκνήσω Διδασκαλείου. Τό βι
βλίου, προσέχω; έκδιδόμενον, θά τιμάται δραχ. 1 καί θα 
πωλήται έν τώ Βιβλιοπωλείω τή; -Έστίκ ;».

—  Έκ τοϋ έν Λειψία γνωστού 'Ελληνικού Πολυχρωμολι- 
θογραφείου τού ομογενούς κ. I- Δ. Χερά/τζη έξεδόθη έσχά- 
τω ; Γεωγραφικό; "Ατλα; πρό; χρήσιν τών εν τοΓ; έλληνι- 
κοΓ; σχολείο!; σπουδαζόντων. Τό έργον κατηρτίσθη έπί τή 
βάσει τών ελευταίων πολιτικών μεταβολών καί έπιστημονι- 
κών άναχ ιλύψεων σύγκειται δε έν 19 πολιτικών καί 18 
φυσικών πινάκων καί ει'νε φιλοκάλω; έχτετυπωμένον.

—  Έξεδόθη εκ τοϋ γνωστού ένιαϋθα Καταστήματος μου
σική; τοϋ κ. Βελουδίου«Ό αποκλεισμό;,· έμβατήριον άσμα 
τονισθεν έπι τών στίχων ποιηματίου τοϋ χ I'. I. Μαγγιώρου 
ύπό τοϋ αποφοίτου τοϋ 'Ωδείου κ.. Τ. Σ. Κολιάτσου.

—  Έξεδόθη ωσαύτως τό «Έγχόλπιον Ημερολόγιου στα
τιστική;» τοϋ κ. Μ. ΓΙανά, περιέχον πλείστας χρησίμου; 
πληροφορίας. Εύρίσκεται έν τώ Βιβλιοπωλείω τή; «Εστία;· 
καί τιμάται δραχ. 2 .

— Ό  έν Γαΐαζίω ευδοκιμώ; τά έ/ληνικά γράμματα δι
δάσκων έν τψ Ελληνική» Εκπαιδευτήριο) τοϋ κ.. Λ. Βενιέρη 
καθηγητή; κ. Ν. Γ. Δόσιος έδημοσίευσεν άρτι Αιίγη>· περί 
ίΐραχηχωι· Σχο.ΐωι-, 8ν απήγγειλε κατά τήν έναρξιν τών 
ενιαυσίων εξετάσεων τοϋ 29ου σχολικού έ;ου; τοϋ εέρημέ- 
νου 'Εκπαιδευτηρίου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΙρα·χττ·κ4 αύτής τοϋ  έ το υ ς  ΙΒ8Β

Ή  δημοσίευσι; τών ετησίων πρ-κτιχών τής 'Αρχαιολο
γική; Εταιρία; βραδύνει τοσοϋτον, ώστε κατά τήν δημοσί
ευσή/ των τά πλεΓστα τών έν αυτού; άναγραφυμένων είσιν 

I ήδη γνωοτά, αν οϋχΐ έν ταΓ; λεπτομερείαι; αυτών, άλλα 
¡ τουλάχιστον έν τού; κυριωτέρο:;. Ούχ ήττον ό αρχαιολόγος, 

ό λόγιος, ό άπλοϋ; φιλάρχαιο; μετ’ εύχαριστήσεως διεζέρχε- 
ται τον τόμον τούτον, εν ω μετ' ακρίβεια; αποτυπουται 
πάσα σχεδόν ή έν Έλλάδι αρχαιολογική χίνησι; τοϋ έτους 
πρό; ο σχετίζονται τα πρακτικά. Κατά τό έτος εί; 8 άνα- 
φέρεται ό τόμο;, ον έχομεν σήμερον ϋπ’  οψει μετα πλείστης 
φιλοκαλία; έχτετυπωμένον έν τώ τυπογραφείο) τών αδελφών 
ΓΙερρή, ήτοι τό 1885, ή ’ Αρχαιολογική Έταιρ!α_3ιεξήγαγε» 
έν ό/.ω ε; άνασκαφάς : έν τή Άκροπόλει, έν τώ  τόπω τή; 
πυρποληθείση; τών Αθηνών αγορά;, έν ΠειραιεΓ, εν Έλεν 
σΓνι (συνέχεια), έν Έπιδαυρία (ώσαύτω;) και τέλο; έν τή 
Λακωνική, δυτικώ; τή; πάλαι μ'εν Έπιδαύρου Λιμηράς, νϋν 
δέ Μν-εμβαοίας καί δή έν τώ δήμω ’Ασωπού παρά τό χω· 
ρίον Φοινίκι έν θέσει Χασάναγα χαλ.ουμένη.

Ή  έν τή Άκροπόλει άνασκαφή έγένετο ύπό τήν διεύθυν- 
σιν καί τήν έποπτείαν τοϋ γεν. εφόρου τών αρχαιοτήτων, 
κ. Κ ιοβαδία, γνωστόν δ' ότι κατέληξεν εϊ; τή» άνακάλυψιν, 
ααα άρχομένου τού έπομένου έ'του; 1886, πολυτίμων διά 
τήν ιστορίαν τή; γλυπτική; ευρημάτων. Ή  έν τώ ·όπω τη; 
πυρποληθείση; άγορά; τών Αθηνών διεξήχθη πρό; έρευναν τοϋ 
έκεΓυποφαινομένου αρχαίου τετραγωνικού οικοδομήματος,όπερ 
ο! άρχαιολογοϋντες, λαμβάνοντε; τό ένδόσιμον έκ μιά; σκο· 
τεινοτάτη; περικοπή: τοϋ Παυσανίου, καλοϋσι γυμνάσιον 
τοϋ Άδριανοϋ ή στοάν τοϋ Άδριανοϋ ή οι έφεκτικωτεροι 
αυτών άπλώς τετράγωνον τοϋ Άδριανοϋ. Χαριν τή; ερευνης 
ταύτη:, σπουδαίο; ύπό αρχαιολογικήν ίποψιν, χαθ/,ρέΟη και 
τό ερείπιου τής έκεΓ εύρισκομένης εκκλησίας, άλλα μι*Ρ’ ν 
κατά μικρόν, τοϋτο δε Γνα οί έκ τών ήμετέρων ευκαταφορω- 
τεροι εϊ; επικρίσεις προσερχόμενοι βλέπωσι καί πείθωνται, 
ότι δέν καθαιρεΐται αξιόν τι οιατηρήσεω; άρχιτεκτόνημα των 
βυζαντινών χρόνων, ά».ά πολύ μεταγενέστερον συναναφυρμ* 
ή συμπίλημα άνομοιοτάτων μερών. Κατά τήν ανασκαφη* 
ταύτην άνεκαλύφθησαν πολλά ιχνη υποτιθεμένου έκεΓ, κατα 
τά; νύξεις τοϋ ΓΙαυααΊιυ, οικοδομήματος, ίβεβαιώθησαν 
ή έξηλέγχθησαν κατά τό μάλλον ή ήττον ανακριβή πολλά κατ 
εικασίαν μέχρι τοϋδε περί τή; φύσεω; καί τοϋ χαρακτηρ05 
αυτού πιστευόμενα. Εκτός τούτων, άνεκαλύφθησαν διάφορ* 
λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη, οίον κίονες, κιονόκρανα, βασει; 
κιόνων, επιστύλια, τμήματα ζωοφόρου κτλ., γλυπτά διάφο?8 
περιφερή καί ανάγλυφα κολοβά πά/τα, έν ώοολόγιον ήλιακο 
κολοβόν, φυλακίου, “σω; χριστιανικόν, εϊ; σχήμα βιβλιαρί0"· 
μία χαλκή κεφαλή καί τινα χαλκά σκεύη, τινέ; τών περ1" 
κτιστών πήλινων πίθων οΓους πάσα άνασκαφή έν Άθην^ 
παρουσιάζει, έπιγραφαί ίκαναί τών ελληνικών, ρωμα'*“  
καί τών μετά ταϋτα χρόνων καί διάφορα άρ/χΓα καΐ “̂ ^  

; τερα νομίσματα, μέχρι καί σημερινών χαλχίνων κερμκ,0> · 
I άποτ.λούντων έν όλω ποσόν 5,16 δραχμών !  ̂ _ ,

Έ κ  τή; άνασκαφή; ταύτη; έγένετο ¿ήλον, ότι ή οικοονμ ι 
! ή ύψουμενη άλλοτε έ'̂  ω χώρω ήγείρετο μέχρι "ρό 
I πυρποληθεΐσα άγορά, ού μόνον̂  παμμεγέθης_ εΐνε αλλα κ̂  ̂
ι πολυτελεστάτη. Τό οίκεΓον αύτή; όνομα ούδεί; δυνατα
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όρίση μετά πειθοϋ;, διότι ελλείπει ήμΓν πρό πάντων έπιγρα- 
ρή τι; τοιαυτη, όποια έκείνη ή πρό εϊκοσιπενταετία; δηλώ- 
σασα άριδήλως τήν τού Άττάλου Στοάν."Οστι; όμω; εύχα- 
1 «τεΓται καί εικασίας, ούχί πάντη άπιθάνους, δΰναται 

ι θέλη, καί άπό τοϋδε νά τήν θεωρή ώς τό χτίσμα έχεΓνο τοϋ 
- τ̂λέω; Άδριανοϋ περί ου τό ανωτέρω μνημονευθέν γωρίον 

-οϋ Παυσανίου, άνευ διαχρίσεω; τόπου, έξ „ύ χαί ή πυχνή 
αυτού άσάφειχ, λέγει 1 «Άδριανός δέ χατεσχευάσατο μέν 

. .καί άλλα Αθηναίοι; ναόν "Ηρα; καί Διό; πανελληνίου χαί 
I .ΟεοΓς τοΓ; πάσιν ιερόν κοινόν τά δέ έπιφκνέστατα έκατόν 
I ιείχοσι κίονες φρυγίου λίθου· πεποίηνται δ; καί ταΓ; σιοαΓς 
.κατά τά αυτά οί τοΓχοι καί οικήματα ενταύθα έστιν όρόφιρ 
, τε έπιχρύσω καί άλαβάστρω λίθω, πρό; δέ άγάλμασι κεκο- 
•σμημένα καί γραφχΓς· χατάκειται δέ εϊ; αύτά βιβλία’  χαί 
•γνμνάσιόν έστιν έπώνυμον Άδριανοϋ· κίονες δέ καί ενταύθα 

ατόν λιθοτομία; τής Λιβύων.·
Ή  έν ΠειραιεΓ ΰπό τήν έπιστασίαν τοϋ εφόρου κ. ’ Ιακώβ. 

Δραγάτση διεξαχθεΓσα άνασκαφή άνέδειξεν έν μέρ;ι, άλλ’ 
~«ανώ; πως, μοναδικόν εις τό είδό; του κτίσμα έν Έλλάδι, 
ού; νεώσοικου; τοϋ πολεμικού ναυτικού τών πάλαι Άθη- 
*ίων. Τετάρτη άνασκαφή εΐνε ή άπό ετών κατ* έξακολού- 

θησιν γινομένη έν ΈλευσΓνι. διεξαχθεΓσα ύπό τοϋ εφόρου κ. 
ΦΙλ ιου, καί προαγαγοϋσα εί; φώ; άξια λόγου. Ή  πέμπτη 
άνασκαφή έγένετο, ύπό τόν κ. Καββαδίαν, έν τώ ί.ρώ τοϋ 
Ασκληπιού τοϋ έν τή Έπιδαυρία, άνασκαφέντο; ολοκλήρου 
τοϋ νοτιανατολικώ; τοϋ ναοΰ τού Ασκληπιού άναχαλυφθέν- 
:ο; εν έτει 1881 οίχοδομήματο; καί έξερευνηθέντο; τοϋ άπό 

αϋτοϋ έτους ανεσκαμμένου χώρου πρό; δυσμά; καί πρό; 
ον τοϋ ναού τοϋ ’Ασκληπιού. Ή  έκτη καί τελευταία έν 

,-pvhu ανασκαφή, ΰπό τοϋ εφόρου κ.^Σοφούλη διεξαχθεΓσα, 
ούδεν άπήνεγκεν άξιον λόγου. Εΐ/ον πρό χαιρ-,ϋ εΰρ-ιθή αυ
τόθι πολλά χαλκα μικρά ειδώλια καί σκεύη, μάλιστα δέ 

λχαΓ ταινίσι έχουσαι έπιγραφά; «ιερέων καί πυρφόρων 
;λλωνο; 'ϊ'περτελεάτα·, άλλ’  αί δίκαια: προσδοκία: τής 
ιοίας, ότι Οά ύπελάνθανεν ΙχεΓ εν τών παρά τοϋ Ιίαυσα- 

υ μνημονευομένων κατ’ έκεΓνα τά μέρη ιερών, δέν έδικαι- 
,σαν. Άνεκαλύφθησαν δέ μόνον δωρικόν τι κιονόκρανο·/ 

μετ' επιγραφή; μεταγενεστέρων χρονών, τεμάχια κιόνων άρ- 
.ωτων,τεμάχια τινα ενεπίγραφων χαλκών ταινιών, άγαλ- 

τιον χαλκοΰν τέχνη; αρχαϊκή; -άριστών άνδρα καί τινα 
λα μικρά έργα, μετενεχθέντα ένταΰθα και κατατεθέντα εί; 

p  μουσεΓον τή; Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.
Έν τέλβι τών Πρακτικών τοϋ 1885 ει'σ! προσηρτημένοι 
ΙΓ; πίνακες, ύπό τού ει; τήν υπηρεσίαν τή; Εταιρία; δια- 

:ντο; διακεκριμένου Γερμανού άρ/ιτέκτονο; κ. ΔαΓρ-φελ 
ογραφηθέντες. Έκ. τών πινάκων τούτων ό εΐ; εινε σχε· 
■φημα τοϋ λεγομένου τετραγώνου τοϋ Άδριανοϋ, οί δ’
■ δυο τών έν ΓΙειραιεΓ άνακαλυφθέντων νεώσοικων.
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Πρό; συμπλήοοισιν τή; έν τώ -ροηγουμένφ φύλλω περι- 
—Υ; τών εορτών έπί τή έ/ηλικιώσει τοϋ διαδόχου πεοσ- 

Κ;·"νν °ήΐ1ΕΡον ενταΰθα όσα ένεκα της ελλείψεω; χώρου 
ηδυνήθημεν νά συμπεριλάβωμεν εν τή περιγραφή: 
Βαντες οί εν Ευρώπη ηγεμόνες, συμπεριλαμβανομένου 
του Σουλτάνου, οί διάδοχοι τών διαφόσων θρόνων, πολλοί 
ηπες,οί μεγάλο: δοΰκε; τή; Ρωσσία; και οί αρχιδούκες 

55* Αυστροουγγαρία;, πολλοί στρατάρχαι, οί παρά ταΓ; δια- 
<: αυλαίς διαπεπιστευμένοι ξένοι πρεσέευταί, οί πατριάρ- 

■' και οί μητροπολΓται τή; ορθοδόξου εκκλησία: και ό 
Χ“ ! , συνέχαρησαν τώ διαδόχω θερμώς έπί τή ένηλικιώ- 
ιου. Ίδιάζουσαν στοργήν μαρτυρεΓ τό συγχαρητήριον 

Ραφημα Τ0ϋ γηραιού πάππου καί τή; μάμμη; αϋτοϋ, 
Α · Α.̂  Μ. Μ. βασιλέων τή; Δανία;. Συγκινητικόν έπί- 
ην και, τό τηλεγράφημα τοϋ έν Δανία έ/.παιδευομένου 
;?ου αϋτοϋ βασιλόπαιδο; Γεωργίου.

τ̂ενεμηθησαν δέ εί; τόν διάδοχον έπί τή ένηλικιώσει 
ΰ ,ο> μεγαλόσταυροι διαφόρων Κρατών ύπό τών μοναρ- 
συτων. Τόν τή; Σερβία; έκόμισεν ενταύθα άντιπρόσω- 

7°.υ ^ σ;ό^ως Μιλάνου, ό συνταγματάρχη; Τοπάλοβιτζ. 
^ Ο έκ τών άντιπρνσώπων Κωνσταντινουπόλεως κ. Λ. 
Ρδ; προσήνεγκε τώ  διαδόχω επιταγήν 100,000 φράγκων

] Γ/α διαθέση ταϋτα ύπέρ οίουδήποτε σκοπού."Ομοιον ποσόν ά- 
πέστειλεν έξ’ ΑλεξανΙρείας τώ δταδόχω ό ομογενή; κ.’Λβέρωφ. 
Ό  διάδοχο:, αποδεχθεί; τά; προσφορά; ταύτας, έδήλωσεν 
ότι θέλει διαθέσει αυτά; ύπέρ ιερού σκοπού.

—  Ό  έκ τών αντιπροσώπων Κωνσταντινουπόλεως κ. Γ. 
Εύγενίδη;^ προσήνεγκε τώ διαδόχω βαρύτιμον βυζαντινήν 
σπάθην, επίκυρτον τό σχήμα, έν τώ μέσω τή; όποια; υ
πάρχει έγκεχαραγμένη καί έγκεχ?υσωμένη εί’κώ·/ τή-, Ιΐανα- 
γ!α; , φερουσης βρέφο; τόν Ίησοΰν, περί δέ τήν είκό/α γραμ
μή περικλείουσα τό ολον έν σχήματι μεταλλίου ώοειδοϋ;. 
Κάτωθεν τοϋ μεταλλίου πρό; τήν λαβήν ΰπάρχουσι πέντε 
πεντάγωνοι άττέρες, ά/ωθίν δέ πρό; τήν αιχμήν, τρεΓ; όμοιοι 
καί άνωθεν τών τριών τούτων είκών δύο αγγέλων, μετά 
πτερύγων καί χιτώνο; ποδήρους, ύποβασταζόντων δέ στέμμα 
βυζαντινόν. Κατά μήκος τή; λεπίδο; πρό; τήν αιχμήν άνα- 
γινώσκονται τά έςής . «Ευ βασιλεύ άήτ-.ητε, λ'όγε Θεού 
Παντάναξ».

— Ή  άντιπροσωπεία τή; 'Ηπείρου έδωρήσατο τώ διαδό
χω σπάθην άργυρά* (πάλλαν) άρματωλ κή; εποχής (χρονο
λογία; 1122 έτου; Έγειρες, ήτοι 1781 μ.Χ.) έφ’  ή; υπάρχει 
κεντημένη ή επιγραφή «.ώ  διαδόχω· και τό έμβλημα τή; 
’Ηπείρου, ητοι κέραυνό; έντό; στεφάνου έκ δύο κλάδων φη
γού, μετά τή; έν αύτώ επιγραφή; «Άπειρωτών». Ό  διά
δοχο;, δεχόμενο: τά δώρα ταϋτα ώ; καί τήν έπί μει.βράνη; 
δια τοϋ βυζαντ νοϋ άλραβήτου γεγραμμένην προσφώνησιν 
τή; Ιπιτροπείας, ήν άνέννω αύτώ ό καθηγητή κ. I. ί'ζέτζης, 
ειπε τα έξή; εί; τό έπακρον συγκεκινημένο; ; «'Αποδέχομαι
■ ασπασίως,μετα συγχινήσεω; καί έγχορδίιος,τόπολύτιμον δώ- 
•·ρον τή; δούλη; ’ Ηπείρου. 'Γά σύμβολα άρχοϋσι πρό; άνά-
■ μνησ.ν.» Έχτό: τούτων χαί άλλα δώρα πολύτιμα προση- 
νέχθησαν τώ διαδόχω. Μεταξύ άλλων ή επιτροπή τών Μα- 
κεδόνων προσήνεγκεν ούτώ όπλον τοϋ ά ώνο;.

— Έπί τή ενηλιχιόισει τοϋ διαδόχου Ιάιρτασε, κατά τό 
παρελθόν Σάββα τον, καί ό Πειραιεύ: διά μεγίστης φωταψία; 
του λιμένο; καί άλλων λαμπρών θεαμάτων. Ό  βασιλεύ;, ή 
βασίλισσα καί δ διάδοχο; κκτή/θ.ν εί: Πιιραιά κατά τήν 
έσπέραν τής^έορτή:, έγένοντο δέ δεκτοί παρά τοϋ /αοϋ μετά 
ενθουσιασμού άκρατήτου. Ό  βασιλεύ; καί δ διάδοχος ηύ- 
χαρίστηααν τό πλήθος.
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κ̂. Γ. Κ. 'Οδησσόν. Έλήφθησαν. Πλείστας εύχαρ στίας 
δια τήν φιλικήν φροντίδα. Λεπτομερώς άπαντώμεν δΓ ιδι
αιτέρας επιστολή;.— χ. Κ . Π. Πάτρα;. Τό φύλλον άπεστά- 
λη. Περιμένομεν άπάντησιν εί; επιστολήν μα;.— χ χ . Ν. 1.11. 
Κωνσταντινούπολή, Σ. Γ. Bielitz, I'. Κ. Μυτιλήνην, Λ. 
Σ. Βάρναν χαί II. Ρ . Κισνόβιον. Τά ζητηθέντα άπεστάλη- 
αζν.— Σι·,·ό(,ομΐ)ΓΪί >'χ. ίίατρων. Illustration. Συνδρομή 
έτησία φρ. χρ. 41. έίάμηνο; τά ήμίση. Δύνασθε νά έγγρα. 
φήτε δ·.’ έ/ό; τών ενταύθα βιβλιοπωλείων Wilberg ή lici'li- 
—ΦιΑηχδριο. Ή  ίξελλήνισι; τή;γερμανική; λέξεω; Walzer 
διά τή; λέξεω; στρόβιλο; είναι λίαν επιτυχής. Καί-.οι άγνο- 
οϋμεν πώ; ώρχοΰντο ο! άρχαΓοι ιόν στρόβιλιν, είχάζομιν 
όμω; έχ τή; έννοια; τή; λέξεω; ότι ή ό'ρχησι; εκείνη ητο 
•παραπλήσια τώ βό.Ιο. Δέν είναι δέ τό βάλ.ς όρχησι; και
νοφανή; ώ; τινες διισχυρίσθησαν μόνη ή χ|ξ.ζ εΐνε νέα, 
άντιχαταστήσασα τήν αρχαία” γερμανικήν ονομασίαν τή; 
αύτή; όρχήσεω; Langaus άπό τοϋ έ'του; 1787, ότε τό πρώ
τον Ιχόρευσον βάλς τέσσαρε; χορευτά: άπό τή; σκηνή; τοϋ 
θεάτρου, διδασκομέν.υ έν Βιέννη τοϋ μελοδράματος «Λίλλα 
ή καλλονή καί αρετή».— Σεβ Ι· Μ. Νίκαιαν χαί κκ. Δ. 
Π. Κωνσταντινούπολιν, Ν. Γ. Α. Πάτρας. Έλήφθησαν. — 
κ. Κ. Μ. Κ. Ταγανρόγ. Τό φύ/λον άπεστάλη. Εί; τά άλλα 
τή: επιστολή; ύμών άτηντήσαμεν ήδη πρό ήμερων. — /'.
■)·;<:>. Έδημοσιεύθη εί; τέ ύπ’  άριθ. 3^7 φύλλον τή; 
«Εστίας« τή; 7 Αύγουστου 1883. —  Κυρία Αί. Δ. Βώλον. 
Έλήφθησαν, άπεστάλη δ’ ύμΓν άντίτυπον ημερολογίου. Ή  
’Οδύσσεια έν τή γαλλική μεταφράσει τιμάται δραχ. 25, ή 
Ίλ ιά ; δραχ. 30. —κ. Άδελφ. Σ. Παρά τοϋ έν ΠειραιεΓ κ.. 
Ν. X. έλήφθη τό άντίτιμον τή; τε συνδρομή; καί τών βι
βλίων, άτινχ χαί άπιστείλαμεν ύμΓν πλήν τών »Καθηκόντων 
τής μητρό;·, τα όποΓα αποσταλήσονται ευθύς ώς έκδοθώσι. 
— χ. I. Τ. "Έδραν. 'Γά ζητηθέντα καί άπάντησιν μα; έχετε 
ταχυδρομικό);.— κ. Ν. Α. Ό  περίφημο; έν 'Ρόδιρ κολοσσός
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είχεν ύψος 70 πήχεων. ,έλληνιχών, ήτοι 32 μέτρων καί 37 
ύφεχατομμέτρων. "Οθεν ήτο κατά 14 μέτρα περίπου έλάσσων 
του εν Νέα Ύόρκγ) κολοσσιαίου αγαλματος τής ελευθερίας 
ϊχοντος υψος 40 μ, 08, καί κατά 12 περίπου τής έν Παρισί- 
οις στήλης τ ϊ ;  Βενδώμης. ΤΒτο δέ μείζων πάντων τών άλ
λων εν Ευρώπη νΰν κολοσσών, ήτοι του έν τω  Τευτοβουρ- 
γείω δρυμω μνημείου του Έρμανν, έχοντος υψος 28, μ. 30, 
του παρά τήν Άρώνην ανδριάντος τού Καρόλου Βορρομαίου 
(23, μ.), τοΰ εν Πουύ τής Γαλλίας αγάλματος τής Παναγίας 
(10, μ ) και τοΰ εν Μονάχω αγάλματος τής Βαυαρίας 
(15, μ 70.)— κ. Δ . Β. Παρισίους. Ιδιαιτέρως άπηντήσαμεν. 
—  κ. Ν . Δ . Δ . Χάλκην. Το σημειούμενον φύλλον άπε- 
στάλη. Διά γραμματοσήμου γαλλικού δύνασθε νά άποστέλ- 
λητε τό άντίτιμον.—  κ. φ . I .  X . Βουχουρέστιον. ’Ακα
τάλληλον άτυχώς διά τήν 'Εστίαν.—Μι σαγόρτ ρ. ’Ακριβώς 
είς ταΰτα οί Ευρωπαίοι ε’ νε ανυπέρβλητοι, άλλ’  οί ’ Αμε
ρικανοί ύπερακοντίζουσι και αυτούς. ’ Αμερικανική έφημερίς 
συνιστώσα ζωγράφον τινά εγραψεν δτι οΰτος τόσον έπιτυχώς 
δύναται νά ζωγραφήση επί ξύλου τό μάρμαρον. ώστε αν 
θέση τις αυτό κατόπιν εντός τοΰ υδατος θά βυθισθή εις τον
πυθμένα τοΰ αγγείου ώς αληθές μάρμαρον. κ. Β. Μ.
Πειραιά. Δεν εινε ήμίν γνωστόν.—  κκ. Κ. Π. Π. Σύρον 
καί X. Α. Δ. Κέρκυραν. Έλήφθησαν.—  κ. Ζ '.  Διότι τό 
ποιόν των άποστελλομενων εινε εις απελπιστικώς αντίστροφον 
λόγον πρός τό ποσόν.

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ,,“
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 1887

Γ Τ Ε Ρ Ι Ξ Χ Ο ί ν Ι Ε Ι Ν Γ Α .

Ε ΙΙΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Α ; Μετεωρολογικοί και χρονολογικοί 
πίνακες. ΠροφητεΓαι τών 'Ημερολογίων. Διάρκεια τής ημέ
ρας. Σεισμοί έν Έλλάδι. Έξήγησις φυσικών φαινομένων 
κλπ. κλπ.

Π Ο Λ ΙΤ Ε ΙΑ Κ Α  ; Βασιλική οικογένεια. Χρονικά τής 
Έλλην. Έπαναστάσεως. 'Ελληνική Σημαία. 'Ελληνικά Πα
ράσημα. Βουλευταί. Άπόχτησι; έλλ. ιθαγένειας. Μεταφορα 
δημοτικών δικαιωμάτων. Στρατολογία. Εύρετήριον τής Έ λ · 
λην. νομοθεσίας 1885-86 'Γά ελεύθερα τελωνειακού δα
σμού. Πίνακες δυνάμεως τοΰ στρατού και τοΰ ναυτικού έν 
έπιστρατεύσει. Στρατιωτική καί ναυτική ίκπαίδευσις.Παρα
γωγή καπνού, ξυλείας κλπ. Μεταλλεία, ορυχεία, άλυκαί. 
’ Ιαματικά λουτρά. Έσοδα καί ϊξοδα τής Ελλάδος. Προσω
πικόν δημοοίας υπηρεσίας. Νέος νόμος Χαρτοσήμου κλπ.

Σ Υ Γ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ  : Ελληνικοί σιδηρόδρομοι. Τυπογρα
φικοί οδηγοί αυτών.—  Τομή ’ Ισθμού Κορίνθου. ’Εμπορική 
ά-.μοπλοία έν Έλλάδι. Ξέναι άτμοπλοΐκαί έταιρίαι. Ταχυ
δρομεία. Τηλεγραφεία.

Χ Ρ Η Μ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Α ; Δάνεια τής Κυβερνήσεως. Πιστω
τικά Καταστήματα καί Έταιρίαι.

Ε Κ Π Α 1Λ Ε Υ Σ ΙΣ : Έθν. Πανεπιστήμιου. Γυμνάσια.
Έλλην, σχολεία. Φιλεκπαιδευτική εταιρία. Δημοτικά σχο
λεία. Δημοτικά σχολεία ’ Αθηνών.

'7'γ ιειι·ή, Καθημερινής βίος, ’7'γιε ι ι·η τής Vr ιιχ-rfi:, 
’ES<5 π’ Έχει, Έπιστημοηχή χαι ΚαΧΧιζεχ-irii 
χίνησις, ΝεχροΧογία, Μιχρος όδηγος rfflr Άθην&ν.

ΑΡΘΙΜ, Α ΙΙΙΠ ΙΗ Α ΤΛ , IIOIIIUATA
τών κ.κ. Άγ. UXaj-nv 'Arr. ΜηΧιαράκη, Σ. Λάμ

προν, Α. Μτι.Ιιαραχη, Λ . Ά.-ζοσζοΧίόον, Ν. Άπο· 
σζο.Ιίόον, Άρ. Κονρζίδοχ, Κ. ΠαΧαμα, Γ. Σουρη, 
I. ΠοΧέμη, Γ. Δροσίνη.

ΟΚΤΩ Κ Α Λ Α ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Α Ι  Γ Ε Λ Ο ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ Ι 
υπό θ . Ά ν ν έ ν ο υ .

Λ .  Α Χ Ε ί Ο Λ ί
*0 κάτοχος έκάστου αντιτύπου εινε καί κάτοχος ένός α

ριθμού λαχείου έξ εκλεκτών συγγραμμάτων. Ό  αριθμός 
τοΰ λαχείου ειν’  έκτετυπωμένος έπί τοΰ εξωφύλλου τοΰ 
βιβλίου.

Εύρίβκεταε έν τδ> Βιδλεοπωλείψ ΕΣΤΙ ΑΣ, κ α ί τε- 
μδίταε 3ρ. 2 .

E le  τά ς  επ α ρ χ ία ς  α π ο σ τέ λ λ ε τα ι ά ν τ ί  3ρ. 2,25 
κ α ί ε ίς  τ ό  ε ξω τε ρ ικ ό ν  ά ν τ ϊ  φρ. άργ. 2,50.

X P t i I V I A . T X 2 3 T H Ï > I O I < r
12 Δεκεμβρίου 1886

Δοένειοι τ ή ς  Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς

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.

Κτηματικοί Όμολ. Έθν. Τραπέζης
τών 611,000,000 μετά Λαχείου φρ. 

Ιΐιστωτικά ι Κ α τα σ τή μ α τα  

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ι  

’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος Δρ. ν .  

Γενική ΙΙιστωτική Τράπεζα . . .  · 
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 
ΙΙρονομ. Τράπεζα Ήπειροθεσαλίας.. · 
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . · 
Σιδηρόδρ. 'Αθηνών και Πειραιώς.. ·
Εταιρία Φωταερίου..................  ·

ΣυναΧΧαγαζα
ΛΟΝΔΙΝΟΥ— Τραπεζικόν "Οψεως.. ..

• ..........
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — Εθνικής Τραπέζης Οψεως. 

■ Τραπεζικόν 3μην
Νομίσματα

Είκυαάφραγκον ..........................
Λίρα οθωμανική. ..........................

Τ ράχονσα Όμή 
401. —
403. —
461 —
378.50 
2 5 6 . -  
249. —
184. —
237. -
89 -

476.50

4.090.— 
60.— 
56.— 

166—  
107.— 
296. -

31.50 

125 50

24.95

ΚΠΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΟΣ ΜΟΥ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΙΙΣ ΑΙΜΝΙΙΣ.-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ TUE ΚΑΡΔΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΙΙΣ ΖΩ1ΙΣ.-Ι10ΑΚΜΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Πωλείται έν τω Βιβλιοπωλεία) της ·Έ σ τία ς · δραχ. 2,50. 

Ταχυδρομιχώς άποστελλόμενον δραχ. 2.80.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 

Γ ΙΑ Λ Λ Η  Κ Α Ι Κ Ο Τ Ζ ΙΑ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Έκτυποΰνται επισκεπτήρια στιγμιαίως.
Έπί χάρτου αγγλικού διαφανούς Α ’ ποιδτητο; δραχ. 2,50 

τά 100. ι
Έπί χάρτου αγγλικού διαφανούς Β' ποιότητος δραχ. 2 

τά 10 0 .
Κατασκευάζονται σφραγίδες έξ έλαστικού παντός είδους. 
’Αντιπρόσωποι τής Société Parisienne Βιέννης, έκτελου- 

σης έλαιογραφικάς εικόνας έπί μόνη τή αποστολή φωτο
γραφίας·

Κ  Δ. Κ Α Π Ρ Α Λ Ο Υ

ANA ΤΑ ΟΡΗ
Ο Δ Ο ΙΠ Ο Ρ ΙΚ Α ! Σ Η Μ Ε ΙΩ ΣΕ ΙΣ  

Πάτραι.— Βαλατούνα.— "Αγιος Άνδρέας.— "Αγιος 
νης.— Κερπινή.— Μέγα Σπήλαιον. —  Καλάβρυτα. —
Λαύρα.— Κλαπατσουνα.

Κομι/ror Γ ο μ ί ό ι ο τ  εχ  a tX l ia r  79.
Εύρίσχεται έν τω  Βιβλιοπωλείω τής «Εστίας- καί 

ται δραχμής. Ταχυδρομιχώς άποστέλλεται αντί δραχ.

Έ ν  Ά θή νκ ις  εκ τού τυπογραφείου τώ ν  κα ταστημά των Α Ν Ε Σ Τ Ι Ι  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Ο Γ  1886— 662


