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ΠΕΡΙ TOT SKOIIOT TUS ΕΚΠΑΐΛΕΤΣΕαε TUS 
EAAUJÍIAOS VEO A Al Λ S ύπό Χαρισίου Παπαμάρχου.

Η ΜΝΗΣΤΗ TOT ΝΑΤΤΟΤ, διήγημα.
U ΦΙΛΑΝβΡΙΙΠΙΑ ΕΝ Λ OU Ν'A IS, T o  UTUXOKO- 

MEIOV Οπό Σπυρίδωνος Παγανέλη.
lil.NAKIAES rriEIVUS, ΤΑ ΟΙΧΟΠΝΕΪΉΛΤ&ΑΠ 

ΙΙΟΤΑ ύπό Ίωάννου Φουστάνου.
U ΚΟΜΗ ΠΑΡΑ ΤβΙΣ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ! ΛΑΟΙΣ.
SUM El USEIS.

Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Κ Α Λ Λ ΙΤΕ Χ Ν ΙΑ

Καλλιτϊχνιχ»| έκθεσις. — Το τμήμα των Καλών Ύ ι- 
χνών τοϋ συλλόγου Παρνασσού έν τη τελευταία αύτοϋ 
συνεδρία άπεφάσισε να διοργάνωση μ-.χραν έχΟεσιν πεαιλαμ- 
βάνουσαν εργα προερχόμενα άποχλειστ-.χώς έί Ελλήνων χαλ- 
λιτεχνών. Ή  έκθεσις αίτη γενήσεται μετά τό Πάσχα, ήτοι 
κατα τό πρώτον δεχαήμερον τοϋ προσεχούς ’Απριλίου, έπειδη 
δέ υποτίθεται ότι δέν 6α είνε τόσον πολλά τα άποσταλησό- 
μενα, ώστε να μή έπαρχή τό κατάστημα τοϋ συλλόγου, ή 
Εχθεσις γενήσεται εν αΰτώ τώ χαταστήματι χαταλλήλως δια
σκευαζόμενοι. "Οσον μικρά χαι 3ν εΓνε ή προοιωνιζόμενη 
επιτυχία τής πρώτης ταύτης έλληνιχής χαλλιτεχνιχής έεθέ- 
σεως, όσον στενός χαΐ δν γείνη ό χύχλος τών καλλιτεχνημά
των, άιινα 6’ άποσταλώσιν, όμολογούμενον είνε ότι γίνεται 
πάντοτε δι’ αυτής χαλή αρχή πρός ένθάρρυνσιν τών καλ
λιτεχνών μας άφ’ ίνός και πρός μόρφωσιν της χαλαισβησίχς 
τοϋ χοινοϋ άφ’  έτέρου, ήτις πρό πάντων δια τών τοιούτων 
εκθέσεων πραχτιχώς επιτυγχάνεται. ’ Ελπίς δ’ υπάρχει ότι 
και αυτοί οί διακεκριμένοι Χαλλιτίχναι ήμών οί μακράν της 
'Ελλάδος εγκατεστημένοι, ών τα εργα διαπρέπουσιν ίν ταΓς 
μεγάλαις ευρωπαΤκαΓς εχθέσεσι, δέν 6' άπαξιώσωσι να μετά- 
σχωσι τής μιχρας ταύτης έχθέσεως

— Ή  υπό τοϋ αυτοϋ Συλλόγου ΙΤαρνασσοΦ τελούμενη 
κατ’ ότος /χθνσις τών άνθέων γενήσεται εφέτος τό προσε
χές οθινόπωρον, άποφάσει τής ΰπό τοϋ τμήματος έκλεχθεί- 
σης ίπέ τοϋτω ’ Επιτροπής.

— Ή  Φ ιΛ ^ ο γ ιχ η  ίβΧ ομ α ίια Ια  Λφηιείρίς τοϋ Βερο
λίνου δημοσιεΰουσα εν τώ τελευταίοι φύλλω αυτής περίληψιν 
τών έν τώ Δελτιω τής Έ σ τ ία ο  τής 1 Ίανουαρίου φιλολο
γικών ειδήσεων έπάγεται τά επόμενα- ·  Τό δέ φύλλον περιέ- 
χει σειράν πολλοΰ λόγου άξιων διατριβών καί ποιημάτων, 
ασχέτων μέν τή σπουδή τής άρχαιότητος, μαρτυρουντων όμως 
ότι έν τώ διανοητικοί βίω αύτοϋ ό ελληνικός λαός έμφορεΓ- 
ται του ίστοριχοϋ χαι καλαισθητικού πνεύματος του αρ
χαίου Ιλληνισμοϋ.·

"Οσον οΰπω περατοϋται έν 'Αμερική τό πρό; τιμήν τοϋ 
Βασιγκτώνος μνημεΓον, Τα αποκαλυπτήρια αυτοϋ θά τελε- 
σθώσι τήν 22 τοϋ μηνός τούτου, 153ο· έπέτειον τής θεμε- 
λιώσεως τής Βασιγκτώνος. Είνε τό υψηλότερο·« μνημεΓον έκ 
τών υπαρχόντων σήμερον, έκτεινόμενον εις υψος 178 μέτρων- 
ή μεγάλ.η πυραμις τής Αίγυπτου έχει ύψος lo t  μέτρων, 
ό δέ καθεδρικός ναός τοϋ Στρασβούργου 150 μέτρων. ’ Ισχυ
ρά μεταλλική συστοιχία έξετάθη από τοϋ έδάφους μέχρι τής 
κορυφής τοϋ μνημείου πρός προφύλαξιν αυτοϋ από τοϋ κε
ραυνού.

— Άπό τής I  Ίανουαρίου 1885 ύπάρχουσιν εις τήν διά- 
θεσιν τοϋ παρισινοϋ χοινοϋ £ξ τηλεφωνικά γραφεΓα άντ: πεντη- 
χονταλέπτου τιμήματος δι’  έχάσιην συνδιάλεξιν πέντε λεπτών.

’Εν ’Αμερική έγένονχο άπόπειραι πρός τηλεφωνικήν συγ
κοινωνίαν επί μήκους 164 χιλιομέτρων. Έν ’Αγγλία δέ πρό

κειται νά συνδεθή διά τηλεφώνου τό ΛονδΓνον μετά τοϋ 
Brighton ( μήκος 75 χιλιομέτρων). Πολλοί ναοί έν 'Α γ 
γλία συνδέονται πρός τηλεφωνικά γραφεΓα- ο! δέ ένορΓται. 
οί οντες συνδρομητα'ι εις αΰτά, δύνανται τάς Κυριακές νά 
ακούωσι τήν λειτουργίαν άπό τών οικιών των.

’ Επίσης έν ’ Ιαπωνία ήρζαντο συνιστάμεναι τηλεφωνικά! 
γραμμαί.

— Ό  ’Ιταλός συγγραφευς Gnu Merlu de Mazzo έξέδωχεν 
ιστορικήν και φιλοσοφικήν ερμηνείαν τής θ ΐ ία ΐ  A’ rouoidiae 
τοϋ Δάντου, έ'ργον εις ου την συγγραφήν ήσχολήθη έπι είκοσι 
καί πλέον έτη.

— Ό  Désiré Charncy, περιηγητής, ουτινος αί έργα- 
σίαι περιεστράφησαν κυρίως εις τήν σπουδήν τών αρχών τοϋ 
αμερικα· ιχοΰ πολιτισμού, έξέδωχεν ύπό μορφήν όδοιποριχής 
άφηγήσεως τό άποιέλεσμα τών ερευνών του εις τάς αρχαίας 
πόλεις τοϋ νέου κόσμου, έν Μεξικώ και τή μέση ’Αμερική.

— Γνωστόν ότι ή τυπογραφία ίδρύθη τό πρώτον έν Μα- 
γενφία κατά τό 1443. Τό πρώτον τυπογραφεΓον έσχον οί 
Παρίσιοι κατά τό 1469. Μετά ίνα αιώνα, τώ 1578, έγνώ- 
σθη ή τυπογραφία έν Βερολίνίρ. Έν Χριστιανία τώ 1656, έν 
Φιλαδελφία τώ 1686, έν Πετρουπόλει τώ 1711, έν Βουένος 
'Αύρες τώ 1789, έν Αλεξάνδρειά τώ 1798. έν Νέα Αύρηλία 
ίδρύθη ή τυπογραφία κατά τό 1803, και εις Ρίον Ίανέΐρον 
κατα τό 1813. Τό πρώτον τυπογραφεΓον τής Όδησσοϋ χρο
νολογείται άπό τοϋ 1825, ώς και τής Σαντιάγης τής 
Χιλής. ’Από δέ τού 1830 ή τυπογραφία ήρςατο όρμητιχώς 
δ-.αδιδομένη πανταχοϋ.

— Ό  αριθμός τών έν ταΓς Ήνωμέναις Πολιτείαις και τώ 
Καναδά έχδιδομένων έφημερίδων ανέρχεται εις 13,402, ύπο- 
λογιζομένης τής έτησίας αυτής αύξήσεως άνά χιλίας. Άπό 
τοϋ 1873 μέχρι τοϋ 1877 ηϋξησαν χατά 473- τό παρελθόν
ϊτος ό αριθμός τών καθημερινών έφημερίδων άνήλθεν άπό 
1,138 εις 1,254 και δ τών εβδομαδιαίων φύλλων άπό 9.062 
εις 10,028" ό δέ τών κατά μήνα έχδιδομένων άπό 1,091 
εί; 1,199.

— Ή  έν Βρυξέλλαις χυβέρνησις ουνιννοήθη μετά τής έν 
Χάγη πρός Γδρυσιν φιλολογικής ’Ακαδημίας κοινής εις τά 
δύο βασίλεια τών Κάτω Χωρών, έχατίρα τών όποιων θά 
παρέχη̂  είκοσι μέλη πρός συγκρότησιν τοϋ άπαιτουμένου 
άριθμοϋ τών τεσσαράκοντα άθανάτων.

— Πολυτελεστατον τεύχος εξεδόθη εν Βιέννη ύπό τον 
τίτλον ·  Ή  Τέχνη έν Αυστρο-Ούγγαρία ». Οί επισημότεροι 
αυστριακοί καλλιτέχναι άντιπροσωπευονται έν αΰτώ δι’ ει
κόνων των, συνοδευομένων ύπό κρίσεων, οφειλομένων εις 
ούχ ήττον γνωστούς καλάμους. Άλλ’ έκτός τής ζωγραφικής, 
ή άρχιτεκιονική, ή γλυπτική, ή μουσική, καί ή ποίησις 
άνθαμιλλώνται πρός άλλήλας. Τό τεΰχος τούτο, είδος ετη
σίου περιοδικού, συγκειτροϋντος τήν έτησίαν καλλιτεχνικήν 
παραγωγήν τής χώρας, πρωτοφανές έν Βιέννη, μεγάλως έπέ- 
τυχε.

Έκ τών Καταστημάτων τών γνωστών έκδοτων κ. ’Αδελ
φών Βλαστού έκδίδοται ύπό τήν έπιγραφήν « Οι δικαστι
κοί νόμοι τής ’ Ελλάδος μετά τής Σχετικής Νομο
λογίας τοϋ  Άρείου Πάγου · παρασχεοασθεΤσα ύκό του 
κ. θεοδ. Ν. Φλογαίτου, ή σειρά πάσα τών δικαστικών ήμών 
νόμων μετά παραθέσεως ύφ’ έκαστον άρθρον τών έχ τών 
διατάξεων αύτοϋ προκυπτόντων νομικών ζητημάτων χα! Τής 
ύπό τής νομολογίας τού Άρείου Πάγου (άπό τής συστάσεως 
αύτοϋ μέχρι σήμερον) δοθείσης ιίς αύτά λύσεως. —  Καί οί 
μέν δύο κρώτοι τόμοι, (έζ ών ό μέν εις περιλαμβάνει τόν 
Όργ. τών Δικαστηρίων καί τήν Πολιτικήν Δικονομίαν, ό δέ 
δεύτερος τήν Ποινικήν Δικονομίαν, τόν Ποινικόν Νόμον καί 
τήν Ποινικήν διατίμησιν, μετά τών τροποκοιησάντων κα! 
συμπληρωσάντων αυτούς νεωτέρων Νόμων καί Βασιλικών 
Διαταγμάτων, χα! τήν σχετικήν Νομολογίαν τοϋ Άρείου 
Πάγ ου) έκδίδονται κατ' αύτάς, άποτελούμενοι έκαστος εξ 
έξήχοντα τυπογραφικών φύλλων- τών δέ δύο έπομένων τόμων 
περιλαμβανόντων τήν έξάβιβλον τοϋ Άρμενοπούλου μετά 
παραβολής καί πρός τά Βασιλικά, τούς νάωτέρους Αστικού
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Νόμου; χαΐ τόν 'Εμπορικόν Νόμον, μετά τη; σχετικής Νο
μολογίας του Α. Π. αναγγελβήτεται ή εχδοσι; «μα τή ένάρ- 
ςει τής τυπώσεως αύτών.

Ί Ι τιμή ¿χάρτου τών έχδιόομενων xa τ' αΰτάς OJO πνωτων 
τόμων όρίζεται «ίς δροχαάς^ϋεχα^

Δ ιόρθωσις παροράματος. — ’Εν σελίδι 5)6 τοϋ προη
γουμένου φύλλου τής ·  Εστίας στήλη πρώτη, στίχ. 25 
X. έ. οί αριθμοί τής παρατιθέμενης συνταγή; διορθωτέοι
οΰτω :

Βάλΐμον τής Π,ρ.υβίας }  ίξ i * ie w * W *  *" 
*Γίωρ τού μέλιτος . . . ι . ' . . . · 15.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

II. Κ οχπ ίου  Έ λ Χ η ν ιχ η ς  Γρα μ μ ατολογ ίας Έ γ χ τ ι~  I
pifaor μεταφρκαθέν χαί πλουτισθέν χατά τΑ νεώτατα 
Γερμανικά συγγράμματα ϋ-βό Εμμανουήλ Γαλάνη. Έχ- 
ίοαις τρίτη. Σελ. 255. 8ον. Έν Άθήναις. 1884, παρά τώ 
έχδότη Σ. Κ. Βλαατφ. 63. ’Οδό; Έρμοι.

Σ το ιχ ιιώ ά η ς  Π ολ ιτιχη  Γ τωγραφίά, αυνταχβεΓσα έπΐ 
τή βάσιι των νεωτέρων Γεωγραφιών τής Γερμανίας ύπδ Α.
I Άντωνιάβου, γυμνασιάρχου, πρός χρήαιν των Έλληνιχών 
Σχολείων. "Εκδοαις έκτη. Έν Άθήναις, 1885. κατά τψ έκδο
τή Σ. Κ. Βλαστίρ. 63. Όίός Έρμου. Σελ. 184, 16ον.

Φιλοθέου x a l Ε υ γ ιν ίο ν  ίχ ισ το λ α ι “po t σ ύ π ο α ο ς  
xep l ψ υχής x a l ίέεοΒ dtdaaxa.Ha έπο Πέτρον ΙΙρά ΐ· 
Χα Ά ρ μ έ τη  χορηγοΰντος Κ ω νστα ντίνον  Ζά ππα . \ 
Έ ν  'AdrjraK. Έ χ  roB  τυπογρ αφείου  Ά νά ρέου  Κορο- I 
μηλά . /.ΥΛ<. 16·- σελ. λβ '—295.

Ή  συγγραφή τοϋ πχρόντο; έργου τοΰ χαί τελευταίου 
τοϋ αοιδίμου Βραΐλα προήλθαν ώς έξής'' Ό  τώ Πανελλήνιο» 
γνωστότατος ίπ'ι φιλογενεία Κ. Ζάππας «ζήτησε παρά · τοϋ 
ένταϋβα Συλλόγου πρός βιάδοσιν των έλληνιχών γραμμάτων 
νά λάβη πρόνοιαν ώστε νά συνταχθή σύγγραμμα, αϋτοϋ χο
ρηγούντο; τά μέσα, κατάλληλον Γνα έμπνευση εις τούς 
σπουδάζοντας νέου; τάί μεγάλα; αρχά; τής εύσεδεία; χαΐ 
ήθιχής, στηρίζον τάς Κερί θεού χαΐ αθανασίας τής ψυχή; 
άληθείας, έφ’ ιόν πάσα ευσέβεια καί ήθιχή βασίζεται. * 
Σύλλογος ορθότατα πράττων άπετάθη εις τόν τότε εν Λον
δίνο» πρεσβευτήν τή; Ελλάδος Βραΐλαν, τόν είδιχώτατον εις 
τοιαύτας μελέτας. βστις προθύμως άνελαβε χαΐ συνέγραψε 
τό σύγγραμμα τοΰτο, τό όποΓον είνε τρόπον τινά ή πρός τήν 
ελληνικήν «εότητα διαθήκη τοϋ αειμνήστου έχείνου άνβρό; 
τοΰ μετ’ ολίγον άποβιώσαντος ( 1881). Ό  ΒράΙλας ήτο ό 
καταλληλότατος νά συγγράψη τοιοΰτο ?ργον, διότι και ευσε
βέστατος άνήρ ήτο, ώ; απέδειξε διά τής έκ τοϋ γαλλικού 
μεταφράσεως τών Φ ιλοσοφτχάν με.ίετ& ν  rrepl χ ρ ισ τ ια 
ν ισ μ ο ί  τοΰ  Ανγονοτον ,ΥιχοΧάου, χαι σοφός, όποΓον 
απέδειξαν αύτόν χαι α( περί φιλοσοφίας παραδόσεις αϋτοϋ 
ώς χαβηγητοΰ τής έν Κέρκυρα Ακαδημίας χαΐ α! διάφοροι 
φιλοσοφιχαΐ συγγραφαί του. Εις τό εργον του ίδώχε τύπον 
αλληλογραφίας, βιότι χαΐ τοϋ Κ. Ζάππα. τοϋ χαταβαλόντος 
τάς πρός τύπωσιν δαπάνας. βούλησις ττο νά πραγματεύη- 
ται τό περί οΰ ό λόγος βιβλίόν χατά τρόπον τοΓ; πάσι 
προσιτόν χαΐ επαγωγόν τά ζητήματα, ούχΐ δέ ξηρώςχαΐ χατ’ 
αύστηρως έπιστημονχόν τύπον. Ό  Ευγένιος παρίσταται ώς 
νέος αγαθός μέν χαΐ εύγενής τήν ψυχήν, βι1 επιπόλαιων δμω; 
μελετών έπηρεασθεΐς ύπό τών διδαγμάτων τοΰ ύλισμοϋ χαΐ 
τής αθεΐας χαΐ αμφιβάλλω» περί τής αλήθειας τής θρησκείας 
καί τής ήθιχής. Ό  Φιλόθεο; εινε τουναντίον γέρων πολύπει
ρος, σοφός, Ιχων βαθυτάτας θρησκευτικά; πεποιθήσεις, είνε 
αυτός 6 Βράΐλας. *0 συγγραφεύς πραγματεύεται διά ύφους 
γλαφυρού καί τά δύο ζητήματα, καί τό περί ψυχής χαΐ τό 
περί θεοϋ, άτινχ ώς γνωστόν είνε τά κύρια ζητήματα τής 
θρησκείας χαί τής φιλοσοφίας, εμβριθέστατα.1 άνατρέπων μεν 
τάς ενστάσεις τών υλιστών, Οετιχιστών χαΐ πανθεϊστών, 
ύποστηρίζων βέ τήν ύπαρξιν πνευματικού χαΐ προσωπικού 
θεοϋ χαΐ πνευματική; χαι αθανάτου ψυχής διά πάντων τών 
επιχειρημάτων, άτινα ανέκαθεν ή ύνιής, ή αληθής φιλοσοφία 
άπό τοΰ Σωκράτους, Πλάτωνος χαΐ ’ Λριστοτέλους μέχρι 
τοϋ Καρτεσΐου, Λείβνιτΐου χαΐ Καντίου χαΐ τής νεωτέρας 
γαλλικής πνευματικής σχολή; ( Κουζίνου. Καρώ, Σαισ* χαΐ 
Ζανέ ) ποοσήγαγεν ύπίρ αύτών. ’-Απ’ άρχής μέχρι τέλους 
τοΰ βιβλίου έπιχρατεΓ«ύστηρβτάτη λογική σχέψις. Τά πα
ρά τοϋ συγγραφέω; λεγάμενα είνε ύπαγόρευσις τοϋ όρθοϋ

λόγου καί τοϋ κοινού νοός. Ό  αναγνώστης, ΐάν διασώζη 
ίχνος λογικής και δέν διεστράφη εντελώς ή διάνοια αϋτοϋ δι’ 
επιπόλαιων αναγνώσεων, δέν δυναται εϊμή νά εύρίσκη λογι- 
κωτατα τά παρ’ αύτοϋ λεγάμενα. Διά ταΰτα συνιστώμεν 
θερμότατα εϊς τούς νέους μάλιστα τούς άποβοι-ήσαντας άπό 
τών γυμνασίων ( καθόσον τής άντιλήψεως τών νεωτέρων χ α ί  

άπειρ ,τέρων είνε τό ίργον άνώτερον | τήν άνάγνωσιν αϋτοϋ, 
διότι πράγματι τό έργον είνε καταλληλότατον νά έμπεδώσ.- 
έν τή ψυχή τοϋ αναγνώστου τάς μιγάλας άληθιία; περί 
θεού καί ψυχής, τάς βάσεις τής θρησκείας και τής ηθικής. 
Και ό σκοπός τοΰ βιβλίου είνε ούτος.

Α  Δ ιο μ ή δ η ς  Κ υ ρ ιά κ ο ς . 

Τ Ο  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Ω Ν  Ζ Ω Ω Ν

00 π ίνα λες  χεχρω μ α τισα ένο ι χατά  φϋαιν. Ε ις 
μέρη τρία . — Α'. θ.ηΧααηχα.— II' Π τηνά .—/" Έ ρ r e - 
τα . ΊγΟ υ ς . Μαλάκια . Έ ν το μ α  Σχι&Ληχες χ α ΐ  Ά χ τ ι -  
νωτά . Σύγγραμμα  e id ixo r dta τη ν  έν  σχο λε ίο ιν  
χ α ϊ χ α τ ' ο ΐχον didaaxaXlav. Μ ε τ ' εά β ζη γη μ α τιχο τ  
χ α μ έ  του. Κατά την  συγγραφήν το ΰ  Aid. ( ί .  Π . Schu 
bert νπά Υ . Ι ρ .  Ά χοστοΧ ίάου , ίφ η ρ η το ΰ  τ ίίς  Ζω ολο
γ ία ς  έν γΠ) Έ θν ιχ ΐρ  Π α νεπ ισ τη μ ίφ . Ά θ η νη σ ι, Κάρο
λος Μ χέχ ', έχβόττ,ς. 18 85.

"Οπως καταφαίνεται έκ τού τίτλου τοϋ βιβλίου χαΐ έκ 
τοϋ προλόγου, οί πίναχες ούτοι σύμπαντος τού ςωΐχοϋ βα
σιλείου σχοποϋσι νά ύποβοηθήσωσι την διδασκαλίαν διά τή; 
παραστατικής μεθόδου, τής μόνης στερεας και άσφαλοΰς έ. 
τή διδασκαλία Των φυσικών σωμάτων.

Πρός τοΰτο δε α! εικόνες τών πινάκων τούτων είνε πιστό
τατα κατά φύσιν άπεικασμέναι, ό χρωματισμός αυτών ζωη
ρός και φυσικός, ή ϊκφρασις χκΐ στάοις τών ζώων πιστή, 
τέλος όβ τό όλον λαμπρότατα επεξειργασμένον. Πρό έκαστου 
αθροίσματος ζώων προτάσσεται 'Ελληνίσει κατάλογο; μετά 
συντόμου χαΐ ακριβούς περιγραφής αυτώ», εν αυτώ δ’ άνα- 
φέρεται καί αν τό ζώον άπαντα παο' tjuv ή ου.

Οί πίνακες ούτοι χαριστώντες εις τό< παΓδχ άπαν τό 
ζωΙκόν βασίλειον έν όλφ, ώς ζωολογικόν τ|να κήπον ζωηρό
τατα επί τοϋ χάρτου άποςετυπωμένον,β’ άναπληρώσωσι παρ' 
ήμΓν, τοΓς εντελώς στερούμενοι; τοιούτων βιβλίων, μίαν τών
σπουδαιότερων ελλείψεων έίχι μόνον τής βιβλιοθήκης ιών - 3.;- 
δων καί τών νεανίων άλλά καί αυτών τών ενηλίκων. 'Απα
ραίτητον επίσης είνε τό βιβλίον εις παν σχολεΓον και πά-τα 
διδάσκαλον

"Οτ· δέ οί κεχρωματισμένοι ούτοι πίνακες τοϋ βασιλείου 
τών ζώων Οιωροϋνται ώς Εν τών άριστων τού είδους αΰςοϋ 
πρός διδασκαλίαν δειχνύουσ: χαΐ α! πολυάριθμοι αϋτοϋμιτα- 
φράσεις αΐ γενόμεναι χαΐ εις έθνη έχοντα άλλως πληθύ. 
όμοιων συγγραμμάτων, διότι οχι μόνον έξιδόθησαν γαλλιστί 
έν Παρισίοι; χαΐ Βρυζέλλαις, άλλά χαΐ άγγλ·στί έν Λονοίνω 
χαΐ Βοστόνη χαΐ Δανιστΐ χαι Όλλανδισι: χαί 'Ρωσσιστ: 
χαΐ Ούγγριστί.

Σχετιχώ; δέ καί πρό; τόν όγκον αυτού και τήν επιτυχή 
έετέλ.σιν τών εικόνων τό βιβλίο* είνε εΰωνότατον. Διότι 
πλήν τοϋ επεξηγηματικού κειμένου συνίσταται άπό 30 με
γάλων κεχρω εατισμένων πινάκων περιλαμβανόντων πλή
θος ζώων έξ όλων ιών τάξεων τοϋ ζιρίκοϋ βασιλείου. TJ βι- 
βλίον δεόεαένον τιμαται δρ. 25.

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
Ή  είσοδο; τοϋ τελευταίου όχταημέρου, όπερ πρόκειται 

ήμΓν πρός έπιθεώρησιν, εσημείώθη έν τή γείτονι πόλει δ:' 
I ένκληματιχής απόπειρας, ήτι; δικαίως ένεκα τής φύσεω; 
1 αυτής ανησύχησε τούς βιομηχάνου; κατοίκους τοϋ Πει

ραιώς. Απόπειρα εμπρησμού διά φιάλης πλήρους πετρε- 
1 λαίου, άναβιοαζομένης έκΐ τής στέγης 3ιομηχανικοϋ κατα

στήματος, έφ’  ής τίθεται πϋρ, καί πλησίον τής οποίας 
προσδένονται ελατήρια καί σχοινιά, πρός όσον ϊνιστιν άσφα- 
λεστέραν έχτέλεσιν τοϋ σχοπουμένου, είνέ τι ασυνήθες παρ' 
ήμΓν, χαΐ διχαίω; ή άναχριτιχή αρχή διεξάγει έπΐ τόπου 
δραστήριους ερεύνα; πρός άναχόλυψιν τών ενόχων. Άλλά 
χαΐ ετέρου μυσκροτέρου έγχλημιτο; θέατρον ϋπήρξεν ό Π·ι- 
ραιεύς. Ό  φόνος ά διαπραχθε'ις εντός ίνό; παντοπωλείου 
ύπό στρατιώτου, ζητήσαντο; άσυλον έν αύτώ, χάριν κέρδους
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εκατόν μόνον δραχμών ενεποίτ,σε, δλιβεράν αίσθι,οιν τή 
0Αυ>Μ α .  I I  I  ν Ι Α , Α  Ι / λ  έ -

Έν Άθήναις ό άποσοβηβεις έκ πυρκαΐας κίνδυνος ύπήρξε 
πολύ σπουδαιότερο; τού έν ΙΙειραιεΓ. Ήδη άπό τινων ημε
ρών συνεχείς αναφλέξεις καπνοδόχων διεμήνυον, ώς τά πρώ
τα κρούσματα ίπισκηψάσης νόσου, τήν έν τω πυριτιδοποιείο» 
Σιγανοί πυρκαίάν διότι παρετηρήθη ήδη ότι έν Άθήναις αί 
πυρχαΐα'ι έπέρχονται ύφ' όλους τούς Γυπους τών περιοδικών 
νοσημάτων. Ή  πόλις διεσώβη άπό ανυπολογίστου κινδύνου χά
ρις τή ήρωίκή πρωτοβουλία τεσσάρων πολιτών, οΓτινες πρώτοι 
ενθαρρΰνοντις καί τούς λοιπούς, έδραμον εις μετακόμισιν τής 
εις μέγιστον ποσόν αποτεθειμένης έκεΓ πυρίτιδος, ήτις άπό 
στιγμή; εί; τήν στιγμήν «κινδύνευε νά άναφλεχθή. Λί εφη
μερίδες έν ¡κτίσει ανέγραψαν τά κατά τό συμβάν, έπρεπε δέ 
νά μας άπειλήσ^ τοιαύτη καταστροφή, όπως γνωσθή πόσον 
άμελώς τηρούνται α Γ περί δημοσίας ασφαλείας διατάξεις, 
και καταγγελθώσιν «ίς τό κοινόν χαΐ άλλα τοιαϋτα άνενο- 
χλήτως λειτουργούντα κέντρα εμπρηστικών ύλών επικίνδυνα.

Ευτυχώς ή Κυριακή τής κρεωφάγου δέν έπέπρωτο νά άνα- 
τιίλη 8ι’  ήμα; θλιβερά, αριθμούσα καταστροφές χαΐ θύματα 
Ό  κόσμος, μεθ’ όλην τήν δυσμένειαν τής άτμοσφαίρας, ίξε- 
χύνετο εις τάς δδού; άθρόος, και παρήλ,αυνον έν συστοιχία 
αί αμαξαι, συγκαταριθμοϋσαι μεταξύ τώ* άναβατώ. αυτών 
και πενιχρούς τινας προσωπιδοφόρους.' Πολλάκι; «λέχθησαν 
καί έγράφησαν αί έκ τοϋ θεάματος τών Αθηναϊκών άπόκρεων 
εντυπώσεις. Οί χρονογράφοι τών ημερησίων φύλλων έφρόν- 
τισαν νά καταγράψωσι κατά τό μάλλον ή ήττον ακριβώς τά 
κατά τήν κίνησιν τής παρελθούσης Κυριακής. Άλλά δέν 
έγενετο λόγος περί πολυαρίθμου τινδς συνοδεία: μεταμφιε
σμένων, ήτις καθ’ ήμας ητο λίαν χαρακτηριστική. Έκαστος 
αύτών, ά*τιπροσωπεύων βιοποριστικόν τι έπάγγελμα, ώς 
«δήλου τό έκΐ τή; ράχεώς του ένεπίγραφον δελτίον, έφεριν 
άπό δόρατος «ξηρτημένην μεγάλοι; γράμμασιν  ̂επιγραφήν : 
"Ολοι ά ν ιρ γ Η Ι ' ΙΙρός τουτοις διάφορα επιγράμματα άνε- 
γινώσχοντο επ’ αυτών, άνάλογον ευλάβειαν τηροϋντα. πρός 
τήν γραμματικήν. Ούτως ύπό τό πρόσχημα τή; σατυριζομέ- ) 
νης άχρηματίας περιήγετο γελοιοποιουμένη άνά τά; όδούς 
τής πρωτευούσης ή άπαιδευσία τών καιρών, καί, τό περίερ
γον, έν άγνοία ίσως τών σατυοιστών...

"Οσοι δέ περιεφρόνουν τάς άσκοπους περιπλανήσεις έν 
μέσω ψυχρού ανέμου καί ψυχροτέςων μασχαράδων, έχό- 
ριυον και εθερμαίνοντο καί έθερμαινον τών αθηναϊκών αι
θουσών τάς έφ ημ ιρ ίάας, δπω; μετέφρασαν τινε; τά ηρεθί- 
ιιιίιΐΐ, τών οποίων «φέτος παρατηρεΓται, ώς συρμός, ή άχμή· 
άρχονται συνήθως άπό τής 2ας Μ. Μ. καί καταλήγουσι 
τό πολύ μέχρι τής ένδβκάτης. Ά ν  δέν «χουστ τήν λάμψιν 
και τήν μέθην τών παννυχίων αγρυπνιών, άλλ’ άναμφιοβή- 
τητον είνε ότι προσκρούουσιν όλιγώτερον εις τούς κανόνας 
τής αυστηρά; υγιεινής.

"Οσοι δέ πάλιν πάσης άλλης άπολαύσεω; προύτίμων τήν 
εύνοιαν τής τύχης καί τήν άπό χρηματικού τίνος κέρδους 
συγκίνησιν, άδιαφοροϋντες τότε διά χορού; καί προσωπίδας, 
συνωθοϋντο εν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Πανεπιστημίου, ίτιί 
τής κλίμακος καί τών προπυλαίων αύτοϋ, παρακολουθοϋντες 
τήν εξαγωγήν τών αριθμών τού λαχείου τής Αρχαιολογικής 
’Εταιρίας, οΓτινες διά βραϊιια; και ισχυρά; φωνής «ξηγγέλ- 
λοντο. Ώς «ίκός, οί πλεΓστοι τών παρισταμένων μετά τήν | 
χλήρωσιν τών πρώτων αριθμών άνεχώρουν μέ έψευσμένας 
ελπίδας, άπαξιοϋντες νά παραμέίνωσι και εις τήν χλήρωσιν 
τών μετέπειτα αριθμών, οΓτινες άντιπροσώπενον «ύτελή πο
σά. Καί όμως πόοοι θά άπέτ-.νον εύχαριάτίάξ έίς τήν τύχην, 
έάν ηύνόει αυτούς, έστω και1 διά τοϋ τελευταίου άριθμοϋ ; 
Καταχωρίζομεν όπισθεν πλήρη κατάλογον τών κληρωθέντων 
άριθμώ» πρό; γνώσιν τών διαφερομένων.

• ·  ·

Ό  έν Παρισίοις διαμένων φιλογενή; κ. Χρηστάκης Έφ- 
φένδης Ζωγράφος διά μαχράς επιστολής του πρός τόν έν 
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικόν Φιλολογικόν Σύλλογον αναγ
γέλλει ότι τίθησιν εί; τήν διάθεσίν -ου χιλίας οθωμανικά: 
λίρας, χαΐ ότι κατέθηκεν, ώ; κεφάλαιον άναφαίρετον, έν τή 
’ Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος, ύπέρ τάς ί.χταχ:σχιλ!ας λί
ρας, τών όποιων' ό τόκος νά χρησιμεύση πρός έπδοσιν τών 
αρχαίων 'Ελλήνων ποιητών καί πεζογράφων. « Διότι, ώς ί

γράφει έν τή έπιστολή του, ούδεν γινώσχω ούτε ώφελιμώτε- 
ρον, ούτε έθνιχώτερον τής χαλλιεργίας τών έλληνιχών γριμ- 
μάτων, άφ' ού χαΐ τά νϋν πεπολιτισμένα ϊθνη μετά πολλοϋ 
ζήλου άσχολώνται περί αύτά ». '11 δωρεά αύτη, νέα άπό- 
δειξις τής φιλογενεία; καί τών έλληνικωτάτων διαθέσεων 
τοϋ άνδρός, είθε νά κεντήση τήν φιλεργίαν καί άμιλλαν τών 
βυναμένων, οΰτω δέ σύν τώ χρόνο» χαταστώσ: προσιτώτερα 
και αγαπητότερα εις τούς πολλούς τά έργα τών προγόνων. 
Διότι δυστυχώς μέχρι τοϋδε τους νεωτέρου; Έλληνας πάσης 
άναγνώσεως όλιγώτερον απασχολεί ή άνάγνωσις καί μελέτη 
τών αρχαίων συγγραφέων. • ·  ·

Ό  παρ’ ήμΓν επιστημονικός κόσμο; θρηνεί τήν απώλειαν τοϋ 
Ίω ά νν ο υ  ΙΙονρου. Ό  πρεσβύτατος ούτος και διαπρεπέστα
τος τών θεραπόντων τής ιατρικής επιστήμης «γεννήθη εν Χίο» 
-φ 1805. Έσπούδασεν έπΐ πολλά ίτη «ν Βιέννη, «ν Βιρολί 
νω, χαΐ έν Χάλλη, ένθα έλαβε τό δίπλωμά του ώς ιατρός, 
χαΐ έν Παρισίοις. 'Τπήρξε φίλος Οικονόμου τοϋ εξ Οικο
νόμων, τοΰ Σίνα καί τοΰ Κοραή. Τώ 1832 κατίλθ,.ν «ίς 
Ελλάδα άποχατέστη εις Έρμοΰπολιν. μετά ίν fro; βιωρί- 
σβη καθηγητής έν τώ «ν Άθήναις Πανεπιστημίω, χαΐ βρα- 
δύτερον ιατρό; τοϋ βασιλίω; Όθωνος, μεγάλω; «κτιμηθεΐς 
παρ'αύτοϋ. και υψωθείς εις περιωπήν ιδιαιτέρου συμβούλου 
τοϋ τε βασιλέως και τή; βασιλίσσης. Τώ 1845 πκρητήθη, 
ένεκα λόγων ύγείας, της θέσεως τού καθηγητοϋ, κατά δέ τήν 
μεταπολίτευσιν έφυγεν εις Κωνοταντινούπολιν. Κατά τό 

j 1870, χαταχαέντος τοϋ οίχου του εις τήν μεγάλην πυρχαίάν 
τοϋ Πέραν, επανήλθε* εις 'Αθήνας, ϊνθα έξηχολούθησεν «ξα- 
σχών τό επάγγελμά του. Ό  Βαϋρος, πρός τή επιστημονική 
άξια διεχρίθη καί ώς συγγραφεύς. τΗχο «γχρατή; τής άρ- 
χαίάς γλώσσης, καί πρώτος μετηγλώττισε τούς όρους τϊ,ς 
επιστήμης. Ή  κηδεία του έγένετο δημοτελής.

Αάφναι χα ι Μνρτα έπιγράφονται τά ποιήματα, τιΤιν ο
ποίων τήν έκδοσιν αγγέλλει ή παρ’ ήμΓν γνωστή ποιήτρια 
κ. Μαριέττα Μπέτσου. ή άπό ετών φιλοπόνω; καλλιεργούσα 
τις Μούσας καί μεταξύ τών πολλών αυτής δημοσιευμάτων 
καταριθμούσα τρυφερά τινα στιχουργήματα. Τό χαρακτηρι- 
στιχώτερον προσόν, ώ; ποιητρίας, τής κ. Μπέτσου, είνε ότι 
μόνη αύτή έκ τοΰ φύλου της,- έν τή έλευθέρα Έλλάδι, έχει 
αξιώσεις έπΐ τή; λύρας.

ΑΛΛΗ ΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑ  ΤΗ Γ ΕΣΤΙΛΖ

κ. Μ. Κ. Π. Βιέννην. Ένηργήσαμεν συμφώνως τή έπι
στολή σας' ταχυδρομικό»; δ’  ϊχετε άπάντησιν. — χ. Σ. Ζ'. 
Είνε πολυτέλεια μή επιτρεπομίνη, όταν δλόχληρο; 6 βίο; 
καταντά διηνεκής μέριμνα πρός χτήσιν χρημάτων χαΐ άγων 
άχατάπαυστος χατά τής πενίας.—»ι. Α. Π. Σμύρνην. Κατά 
Σάββατον μόνον. — χ. Κ. Μπ. Λεόβαν. Ουδεμία διατύπωσι; 
είνε άναγχαία παρά ή πληρωμή τών ώρισμένων διδάκτρων. 
Είσΐ δέ ταΰτα δραχμαΐ 100 χατά μήνα άδιαχρίτως διά τε 
τάς εξ 'Ελλάδος χαΐ τοϋ έξωτεριχοϋ μαθήτριας. Τά δίδακτρα 
προπληρώνονται χατά τριμηνίαν, είνι δ’  ύποχρεοιτιχά δι' ίν 
έτος, χαΐ άν χατά τήν διάρκειαν αϋτοϋ άναχωρήση ή τρό
φιμος. Εις τά δίδακτρα δέν συμπεριλαμβάνονται τά διά κλει- 
δοκϋμβαλον ώρισμένα, διά τάς έπιθυμούσα; νά διδαχθώσιν, 
εις δραχ. 18 κατά μήνα. Ουδεμία διάκρισις μαθητριών γί
νεται μεταξύ τώ* εξ Ελλάδος καί τών έχ τοϋ έξωτεριχοϋ 
προερχόμενων, ουδ’ είνε έκ τών προτέρων ώρισμένο; δ αριθ
μός αύτών. — κ. X. Ζ. Κέρκυραν. Ένεγράφησαν καί ο! 4. 
Σάς εύχαριστοϋμεν διά τάς φιλικά; ένεργείας σας. Τάς απο
δείξεις όλα; σάς πέμπομεν προσεχώς. — ΣννΛρομητΐί Ω. 
'Τπάρχει μόνον τόϋ Βιργιλίου μετάφρασις «ίς αρχαίους έξα- 
μέτρους ύπό Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως. Πλήν δέ τών τοϋ 
Φιλίππου Ίωάννου εμμέτρων μεταφράσεων, μετεφράσθη και 
ή Κ έμη τη ς  ϋ ερ ιν ίχ η ς  τοϋ Κατοΰλου ύπό X. Φιλητά. 
Άλλη μετάφρασις, εις πεζόν όμως λόγον, είνε παλαιό τις 
τώ* Μ ιταμορφώσαον  τοϋ’Οβιδίου ύπό Μαξίμου τοϋ Πλα- 
νούδου, έχδοθείσα ύπό τοϋ Γάλλου ΒοΪ3θθηοι1β. — χ. Γ. Ν. 
Ν. Μόναχο*. Εις επιστολήν σας άπηντήσαμεν ίχτενώς. — 
χχ. Ε. Τ. Κ. ,Υηξούριον! 1. Μ. Δ. Μάντσεστερ, Ν. Ε. Β. 
Τοϋλτσαν, Σ. Β. Γενεύην, I. Β. Τεργέστην, Κ. Ν. Τρίχχα- 
λα, Π. Γ. X. Μαριούπολιν, Α. Α. Κ. Πύργον. Ε. Ν. Δ. 
Όλτένιτζαν, Δ. Α. Α- Σύρον, X. Δ. Σ χαΐ Α. Ν. Πάτρας,
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A. A. Τ. Ζάκυνθον, I. Κ. Τ. Λίμνην και Κ. Π. Τ  Κέρκυ
ραν. Έλήφθηβαν.— χ. Λ” . Τοιοϋτον οίκτρόν θάνατον άναφέρε- 
ται ότι άπέθανεν 6 Εύρμπίδηί. Κατά τον Διόδωρον ·  τινες 
λέγουσι παρ’ Άρχρλάω τφ  βασιλεΐ Μακεδόνων χατά την 
χώραν έξελθόντα τόν Ενριπίδην χυσ'. περιπισεΓν χα’ι δια- 
σπασθήναι ·.  Τό γεγονός αυτό φέρεται χα'ι έν έπιγράμματι 
ποιηθέντι εΐς τόν αύιόν ποιητήν : ·  Εί χα’ι δαχρυόεις, Ευρυ- 
πίδη, είλέ σε «ότμος χαί σε λυχορραίσται δεϊκνον έθεντο 
χύνες χτλ. · — 'Id iozço iτφ . Πολύ απαισιόδοξος, ώς ό ό»ο- 
μάσας τήν αγχόνην χόλαχ* τής άνθρωπότητος, διότι, φονεύ- 
ουσα ολίγους τινάς μόνον, παρέχει εις τους άλλους τό διχαίω- 
μα να πιστεύωτιν ότι είνε ενάρετοι.—χ Σ · Κ. Μεσολόγγιον. 
Ταχυδρομιχως σάς έγράψαμεν. —  χ. A. Β. Μ. Βώλον. Τό 
ζητηβέν άπεστάλη. Υπομνήματα περιγραφιχά των Κυχλά» 
δων ίξεδόβησαν μέχρι τούδε ύπό του χ. Μηλιαράχη « “Δν- 
δρος-Κέως», τιμ. βρ. 5, ·  Αμοργός ·,  τιμ. δρ. 3. Άντίτυπ» 
τού Α ’ φυλλαδίου τού ·Άπολ. Παραδ.» παρά τώ βιβλιοπώ
λη, χ. Μπέχ. Τού άλλου δημοσιεύματος δεν γνωρίζομεν να 
πωλοΰνταί που ένταϊβα φύλλα χοιριστά. — χ. Σ. Σ. Κ. Αί· 
τωλιχόν. Έγένετο χατά την έντολήν ύμών. Έτησία συνδρομή 
τής »Κλειοϋς» φρ. 20' —  χ. Κ. Κ. Ταγανρόγ. Τό ζητηβέν 
άπεστάλη. Τό άντίτιμον, φρ. 4. εύαρεστήθητε να πληρώαητε 
τφ αυτόθι ήμετέρω άνταποχριτή χ._ Η. Π. Η.—χ. Δ. Μ. X. 
Χανία. Ό χ ι ό βασιλικός λόγο;, αλλά μόνον τυπιχαί τινες 
φράσεις έχφίρονται εις άρχαίαν γαλλιχήν ΐν τω άγγλιχω Κοι- 
νοδουλίω. Ούτως, όταν νομοσχέδιόν τι ψηφισθή ύπό τής Βου
λής των Κοινοτήτων, ό υπάλληλος ό επιτετραμμένος να 
μιταβιβάση αύτό εις τήν "Ανω-Βουλήν, τό παραλαμδάνει 
λέγων .Sois baillé aux seigneurs» ή, έάν είνε ό τής'Ανω 
Βουλής, »Sois baillé aux communes·. Ώσαύτω: ή επίση
μος έπιχύρωσις νόμου τινός γίνεται διά τυπιχής φράσεως ΐν 
τή αρχαία γαλλική, άπαγγελλομένης ύπό αντιπροσώπου τής 
βάσιλίσσης έν τω Κοινοβουλίιρ : ·  La reyne le veult ·  —
• La reyne remercie ses boiis sujets, accepte leur bc- 
nevolence cl ainsi le veult» ή ■ Sois fait comme il est 
désiré·.—χ. Κ. N. Μονάχον. Πλείστας ευχαριστίας διά τήν 
φιλικήν προθυμίαν. Έγράψαμεν χατ’ εϋθιΓαν.—χχ. 1  1. Π. 
Sortira, I. Κ. Τ. Λίμνην, Κ. Ν. Π· Ίβάχην χαΐ Γ. Δ. Δ. 
Κεφαλληνίαν. Άπεστάλησαν.— χ. Δ. & .S. Βάρναν. Άπην- 
τήσαμεν ταχυδρομιχώ;. —χχ. Σ. Β. Βραΐλαν, X. Ρ. Σμύρ
νην, Μ. Α. Κ. Δοβράν, χα'ι Γ. Ή. ’ Οδησσόν. Ένεγφάφησχν 
πάντες οί σημειούμενοι. Σάς εΰχαριστοϋμεν διά τήν ευμενή 
ϋποστήριξιν.—χ. A. Ν. Ρ ΒερολΓνον. Τά περιμένομεν όλα. 
—χ. I. Τ. ’ Ιωάννινα. Ή  παραγγελία σας έξετελέσβη προθύ- 
μως.—Σ ν χ ίρ ο μ ν ζη  Βραΐλαν, Ύπό τής Έχχλησίας απαγο
ρεύεται αυστηρός, πλήν έν όλως εχτάχτω περιστάσει. έάν 
λ. χ. πρόχηται ή άναχοίνωσις νό σώστ, τήν ζωήν αθώου ανθρώ
που χ.τ.τ.

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Ι Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ

Είμα· νησ ίον  ανθηρόν, 
θεω άρχαίω ιερόν 
Πρό χρόνων παλαιών.

"Αν όμως άπολέσω έν άπό τα γράμματά μου, 
θ ' αλλάξω αίφνης, άλλ’ ουχι τήν ίερότητά μου, 
Διότι πάλιν ϊνδον μου θά φέρω τόν θεόν.

2
Μέ έχεις καί μ* αισθάνεσαι, άλλα χωρίς χαρδίαν

έάν μ’ άφήσης, 
Ταξείδευσε, παραχαλώ, Ευρώπην χα'ι Άβίαν, 
χ’ εις μίαν έξ αυτών θά μ’ άπαντήστ,ς

ιέ’

Λ Υ Σ Ε ΙΣ
1

Σημαία—μ α ία ,

3  .’Ανάφη—αφή.

Λ ΑΧΕΙ ΟΝ  Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν
Κλήρωσις τή ς  2 7  ϊανουαρίου

ΟΙ ΚΕΡΔΗΣΑΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ό  πρώτο; αριθμό; 16,380 έχέρδησε δραχμάς 8,233 Τ 
Οί δύο έπόμενοι 11,822 χαΐ 28,534 άνά δρ. 3,289.20 

Οί έπτχ έπόμενοι άνά δρ 657. 88 
14,196, 10,294, 25,407, 15,702, 21,165, 9,317, 27,859, 

Οί δέχα έπόμενοι άνά δρ. 164.48 
25,875, 17,068, 31,064, 24,697, 32,706, 23,511, 

30.041, 31,945, 2,577, 21,339 
"Ετεροι δέ 180 άνά δραχ. 65.78

Χ Ρ Η Μ Λ Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
1 Φεβρουάριου 1885

Δ ίνες*  τής Κυβερντ,σεως Τ ρ ίχο ν σα  Τιμή.
Των 120,000.000 των 5 ·/. Φρ. χρ. 350.__

• 60,000,000 των 6 · ·  · 419__
. 26,000,000 τών 6 . . . 40θ!—
. 25,000,000 τών 0 . . . 262.—
• 25,000,000 τώυ 8 · » · 257.—
• 10,000,000 τών 6 ·  . . Î99.50
• 4,000,000 τών 8 ·  · ■
• 6,000,000 τών 6 ·  Δρ. παλ.
Κτηματιχαΐ Όμολ. Έ6ν, Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ.____________ 355._
Ιΐιστωτεχά Καταστήματα 

ΕΤΑΙΡΙΑΙ
Έθνιχή Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 3910.—
Γενιχή Πιστωτιχή Τράπεζα . . . Φρ. 174.—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως . 100.50
’ Ασφαλ. ’ Εταιρία · ’ Αρχάγγελος ·  ·
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ·  64.50
Σιβηρόδρ. ΆΟηνωνχαι Πειραιώς. . « 407).—
Εταιρία Φ ω τ α ε ρ ί ο υ Δ ρ .
Έλλην. ΠυριτιδοποιεΤον..............Φρ.
'Etatpla Δημοσίων "Εργων.  ........
Πανελλ. Άτμοπλ. ’ Εταιρίας. — . .  ·

Σ ο τα Χ Ιά γμ α τα

ΛΟΝΔΙΝΟΤ—Τραπεζιχόν 3(ιην  25.40
Όψεως  25.60

ΓΑΛΛΙΑΣ —Έθνιχής Τραπέζης 3ήμ. 1.01
• '. Τραπεζιχόν 3μην. xZ 1.—

Ν ομ ίσμ ατα  ·

Εϊχοσάφριγχον.  ...................   20.06
Λίρα στερλίνα.................. .......... .
Λίρα οθωμανική  ................... 22.98

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ *  Χ Α Τ Ζ Ι Δ Α Κ Η

Μ Ε Λ Ε Τ Η
ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Η  B A S A N O S
ΤΟΓ ΕΛΕΓΧΟΓ ΤΟΓ Ψ ΕΓΔΑΤΤΙΚ ΙΣΜ ΟΓ

Εύρίσχεται έν τώ γραφείω τής ’ E a tía c  καί πωλείται 
άντ'ι δραχ. 2,50. Ταχυδρομιχως στελλόμενον δραχ. 2,70.

Πλήρης σειρά τοϋ ·  Λέωνος ·  τής Γ” περιόδου ( άχύ 
1 Ιουλίου 1880—30 ’Ιουνίου 1884 ) καλώς δεδεμένη είί 
4 τόμους πωλείται έν τω γραφείω τής «Εστίας» άντ'ι 
δραχμών 160.
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