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Ί£λλ. Κοινότης Εξωτερικοί». Χειρόγραφα λειτουργιών Χρυσοστόμου, Μεγάλου
Βασιλείου και ακολουθίας της Άγ. Κυριακής. (6482—6484).
Θεόδωρος Φαρμακόπουλος, πρ. Υπουργός των 'Εκκλησιαστικών. Χειρόγραφον
λειτουργιών Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου καί τών ΙΙροηγιασμένων. (6485).
Ι". Λαμπάκης. Χάρτινον φυλακτήριον. (6486).
"Ιερλ Μονή Σοφικοΰ. Μηναΐ'ον 'Ιανουαρίου. Έ κ δ . του 1568. (6487).
Χικόλαος θ. Μάρκελλος ιερεύς εν Ιοφικφ. Χειρόγραφα, μετ' εντύπων μίγδην,
συνερραμμένων, βίων άγιων, ακολουθιών, κλπ. (αρ. 6488) καί «Βιβλίον καλούμενον
φώς τών έν σκότει. . . » (6489).
G a b i * . M i l l e t . Tò Uyov αύτοΰ «Byzancc et non l'orient. (6''90).
Ιωάννης H. Λάμπρος. 'Απότυπον σφραγΓδος της Νέας Μονής Χίου (6491) και
σφραγίδος έν η εικονίζεται ή Κοίμησις τής θεοτόχου (6492).
Ίωάνν. Γ. ΆΟηνογένης κλπ. Ε'ικών τής ©εοτόγ,ου (6494).
Χρ. Χατζηνικολής, Δικηγόρος. 'Ανάγλυφος εκ μαρμάρου ε'ικών του Ίησοΰ Χρί
στου. (6542).
Ίωάν. Βυρτσέλας. Το σύγγραμμα αΰτοΰ « Ή Φθιώτις» (6543).
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ Α. ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ

(Γενίκίι

Σ υ ν έ λ ε υ ο χ 14 Φεβρουαρίου 1910).

Τη 24 τον μηνός Δεκεμβρίου τον ειονς 1909 συνεπλήρωσεν
ή ημετέρα
'Εταιρεία 25 από της ιδρύσεως αυτής ετη.
"Ιδιαι
διαλέξεις μετ' επιδείξεως
τών σπουδαιότερων
αντικειμένων
τον
Μουσείου ϋέλουσιν αποδείξει όπόση και ποία ή συντελεσθείσα
εργασία
της
ημετέρας
'Εταιρείας.
Μετ3 ευγνωμοσύνης
άναφέρομεν
δτι η Α. Μ. η Βασίλισσα
και
Σεπτή
προστάτις της 'Εταιρείας αείποχε ζωηρον επεδείξατο
το διαφέρον
ϋπερ τον
σκοπού της
'Εταιρείας.
'Ωσαύτως δε δεν δυνάμεθα να αποσιωπήσω μεν την προ&υμίαν
και τον
ζήλον τον Διοικητικού
Συμβουλίου,
δπερ μετά πολλής"τής
πατρικής
στοργής
και επιστημονικής
αγάπης
προς
τα κειμήλια της αγίας
ημών
'Εκκλησίας
είργάσϋη νπερ τών συμφερόντο)ν
της
Εταιρείας.
Και κατά το λήξαν έτος ή 'Εταιρεία κατέβαλε φροντίδας μεγίστας
όπως
επιτυχή την βελτίο)σιν τών οικονομικών αυτής' εύελπιστονμεν
δε δη ϋά τύχη
τής δεούσης υποστηρίξεως
δια Κυβερνητικής
αρωγής, όπως δύνηται να. συνεχίζη τάς νπερ τον ίεροϋ σκοποί) ενεργείας καί εργασίας
αντής.
Κατά το λήξαν έτος ανεγράφη και εψηφίσϋη εν τω προϋπολογισμό)
του
Κράτους συνδρομή νπερ τής ημετέρας 'Εταιρείας εκ 2 χιλιάδων
δραχμών.
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Ή 'Εταιρεία ημών απεφάσισεν όπως εν τώ Δελτίο) αυτής δημοσίευση
τον καταλογον τής πλούσιας συλλογής τών φωτογραφικώ>ν άποχύπων, ατινα
κέκτηται.
'II
Εταιρεία επί τί/ συμμετοχή αυτής εν τι] Ναυτική ?Εκϋέσει του
Βορδώ) δια τής αποστολής τής εικόνος τής εν Ναύπακτο) ναυμαχίας, ην
κέκτηται, ετιμήϋη δια διπλώματος Μεγάλης τιμής (Grand
pvixj.

m i m m m i m m i ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉ; ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ
Κατά το λήξαν έτος 190 y εϊσήλΰον εν τώ Μουσεία) ημών
άριύ.

6544—6583.
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Ιίεριηγιίοεις κατά το έτος 1909.
Εύβοια, Βόλος, Καρδίτσα, Καλαμπάκα, Μετέα)ρα, Καστρ'άκι, Τρίκκαλα
Θεσσαλίας, Αάρισσα, Φεραί, Νέα 'Αγχίαλος, 'Ακρόπολις Πυράσοου, Λαμία,
Πάτραι, Κέρκυρα μετά τών πέριξ. Ετα δε άναχώρισις εις Άσίαν [8 Σε
πτεμβρίου). Άνεξέτασις
Σμύρνης μετά τών πέριξ, Μαγνησία,
Κασαμπά,
Σάρδεις και πάλιν, " Υρκάνιον πεδίον, η νεκρόπολις τών Λυδών Βασιλέων,
δ Τάφος του Άλυάττου, πατρός του Κροίσου, ή Έλληνικωτάτη
κωμόπολις
Σαλιχλή, η Φάαδέλφεια, Τα Θυάτειρα, Σάσοβα, Μπει ομπα (Bey Oba)
παρά την Νεοκαιοάρειαν. Είτα δια δε Μαινεμένης επάνοδος εις Σμνρνην.
Έξέτασις του άνακαλυφϋέντος Βαπτιστηρίου τής "Εφέσου, και του εγγύς
χα)ρίου του Ύγιπέτου
(Κιρκιντζές). Tfj 31 'Οκτωβρίου επάνοδος εις τα ίδια.
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