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Το Συμβονλιον εκφράζει τάς ευχαριστίας προς τον Αημον 

1/ειραιέων δια την εκ δραχ. 1()0(ι συνδρομί/ν αττον, και προς 

πά)'Τ(/Ν τους και α βάλλοντας τάς συνδρομας αυτών κ. κ. Έταί-

ρονφ, έχοντας υπ3 oyei τον ηεοίσεμνον οκοτιυν της SΕταιρείας καί 

τας μεγάλ-ας εργασίας, ας ε/Λεύ^ει ισχυροτέρα)ν γ ρηματικών πό-

ρον ή Εταιρεία δυστυχώς άδινατεΐ να Ρπιτελ.έση. 

Εΐχομεν ενχ7]&ή, Κύριοι, κατά την δεκαετηρίδα της ημετέρας 

Εταιρείας ή 25ευιρίς να ει'ρη ημάς Ιοτεγασ μένους εν ιδία) Μου-

οείιο. . \υστυχώ)ς εΐμεΰα ηδί] εις τα πρόϋυρα ταύτης ώς δ ΙΙέ-

ιρος κλνδιονιζόμενος εις τάς ποικί/.ας τρικυμίας τών διωγμών. 

Το έρχόμενον ηος η Εταιρεία εισέρχεται εις το 2.7 έτος της 

ιδρνοεοις αντης. 

m m w m mmmmi ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 

ava-"Εάν Η Εταιρεία α>ς ?rrì το πολν δεν εχεί ευχάριστα να 

κοινιόση, οσάκις έρχεται εις οχεσιν ιιετα της Γεν. "Εφορίας, έχει 

ομο)ς /ύαν ενχάριστα να γνωρίση δια τον εις τ<> Μουσεΐον αίηης 

εισκομιζόμενυν πλοντον. Ούτο) κατά το λήξαν έτος 1907 εϊσή/,ϋον 

εν τώ Μουσε'κο ημών ~>'.)2 αντικείμενα καταγραφέντα εν τώ κ.ώ~ 

δικι τον Μουσείου νπο τους άριϋ. ;7S,S,S — 0-{iï(f 

lÌTol Ι*ίο'Α2«!luv JIuiifl?.0oV <>i' 

liiß'/.la και εντνηα· · · /0 j Έ ς αγοράς· · · · · -JS!) 

Χειρόγραφα 1 \Έκ οωρκίς τον tv K/ηύλη Άρ-

Ιερα oneri/ 8\ χαιολογικοί' 'Ινοζιτυΐ·ιον · · · · ·/ 

'hou aiu/ta .ΊΟ ,'Λ'κ δωρκίς τον πρ. Κοη·)τιόλεως 

Λιχνοι 2 ΟΙκ. Πατριάο. κ. Kùworam'rov ·~> 

Ψωταγικν/, ά:ιότνχα -1^6 y Εκ οοίρεάς κ. Γ. Λ<ΐ[υιάκη · · · ·ί7 

ΙΙοικΙλα 00 y Εκ Αωοεας οι at/ όρων 57 

Η ! 0U-J 

ΙΙεριηγι'κίεις κατά το έτος 1907. 

"Εν Έ/Ιάδι μέν Εύβοια, Λαμία, Βόλος, Λάρισσα, 'άκρατα 

(το πρΦτον) Αίταύικόν, Κατοχή, ϊίάτραι, ΙΙύργος, Κυπαρισσία, 

Καλάμαι, Τρίπολις, Νανπ/uov, Κόρινϋος μετά τών πέριξ. 

Έν 'Ασία δέ' Σμύρνη, Χϊος, Σάμος, Πάτμος, Νέα "Εφεαος, 

Μελιτογώριον (ΒαλαντΖίκ), Γίροτράλλεις (Αέρμεντζικ) Μούρσαλη, 

Σ<!>χια, ΪΙριήνη Μίλητος και "Axyjo't. 
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