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Έπί τή 83ο έπετηρίδι τής γεννήσεως τοϋ Βίχτωρος Ούγ- 
χώ, τήν όποιαν ή Γαλλία έώρτασε πάλιν μετ’ άπαραμίλλου 
ένθουσιασμοΰ, ή παρισινή έφημερίς ΧιΛβ.Ιΐ'ΐ έξέδωχεν ίδιον 
φύλλον, περιέχον αύτόγραφα προς τιμήν τοϋ ενδόξου ποιη- 
τοϋ συλλεγέντα έξ επισήμων άνδρων, βασιλέων, πολιτι
κών, φιλολόγων, ποιητών, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, 
στρατιωτικών, πόσης έθνιχότητος. "Βν τοΓς πλείστοις τού
των έκφέρονται συντόμως ώραΓαι σκέψεις, έν αΐς έχδηλοϋται 
ό πρός τήν μεγαλοφυίαν τοϋ Ούγκώ απεριόριστος θαυμασμός, 
εις γλώσσας παντοίας, μη έξαιρουμένης ουδέ τής ιαπωνικής 
και τής περσικής. Έν μέσω τής πρώτης σελίδος παρίστα- 
ται εν είκόνι ή άποθέωσις τοϋ Βίχτωρος Οΰγκω εν μέσω 
χορείας Μουσών και νυμφών, δαφνών, ακτινών καί λιβανω
τού. Τα άποσταλέντα αύτόγραφα ύπερβαίνουσι τήν έκατον- 
τάδα. Συναντώνται έν αύτοΓς εν κοινή λατρεία άνθρωποι 
διαφόρων πολιτικών αποχρώσεων καί φιλολογικών σχολών. 
Ή  βασίλισσα τής Ρουμανίας, ό υπουργός τών στρατιωτι
κών τής Γαλλίας, ό Ρενάν, ό Βερτελώ, ό Paul Bert, 6 
Καρώ, ό Ζολά, ό Δωδέ, ό ’ Ιούλιος Σίμων, ό Άλή βέης τής 
Τύνιδος. 6 Καστελάρ, ό ’ Εμμανουήλ Γονζαλές, ή ’ Ιουλιέτα 
Λαμπέρ, ό Κοππέ, ό Leconte (le Lisle, ό Μασσενέ, καί 
άλλοι, τών όποιων δεν δυνάμεθα να χαταγράψωμεν ώδε τα 
ονόματα. Τα διάφοορα αύτόγραφα αποτελούνται έξ επιγραμ
μάτων εμμέτρων ή πεζών, έκ παντοϊων ρητών, επιστολών, 
κα! μουσικών ύμνων. Έξ ’ Ελλάδος έπέστειλεν ό πρωθυπουρ
γό; κ. Τριχούπης τα έξής : « 'Επί τή αμφιετηρϊδι τοϋ 
ποιητοϋ προσέρχομαι εις τήν άχανή χορείαν τών ευχετών 
τελών φόρον θαυμασμού καί ευγνωμοσύνης Έλληνος ». Καί 
ό συντάκτης τής iV/ac Έ φ ημ ερ ίά ης  κ. Ιω. Καμπου- 
ρογλος τό έξής δίστιχον :
d ir  f i j f r î  ή ' Ε.ΙΛας èxeÏrov ποϋ μ ε  φΛογα τοϋ  Εατάρη  
“ΒφαΛι τής '.levffeplîic I «  εή>" ά γρια  π ρώ τη  χ ά ρ ι.

'Επίσης ΙλληνιστΙ έπέγραψεν ό γνωστό; φιλέλλην συγ- 
γραφεύς Henri Houssaje τα ώραΓα ταΰτα : » Ό  χορός τών 
ποιητών ήλθεν εις τήν γέννησίν σου. Ό  "Ομηρος σέ ώνόμασεν 
υιόν του, ό Αισχύλος καί ό Πίνδαρος είπον ; » άδελφέ μου ! · 
Πρώτον πάντων υπάρχει τεθειμένου τό ρητόν τού Ρενάν ; 
«Onuralc l'allissiuio pocta!· Τό τής βασιλίσσης τής Ρου
μανίας Ιχει οϋτω . »Μόνον αΙ ύψηλαί χιονοσκέπαστοι κορυφαί 
έξαχοντίζουσι φλύγας έν ώρα τής δ υ σε ως ». "Αξιόν ιδίας ση- 
μειώσεως κρίνομεν τό τοϋ μυθιστοριογράφου *Qvé ι ■ Ούτε 
διά πεζών ουτε διά στίχων πανηγυρίζεται ό ποιητής· γράψα
τε μόνον έπί λευκού χάρτου Β ίκτωρ Οογχώ. Τό ονομά 
του έκφράζει τά πάντα ·.

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

Έν ταΓς εσχάτως ύπό τή; ενταύθα γαλλικής Σχολής 
"γενομέναις άνασκαφαΓ; έν Έλατείφ άνεκαλύφθη έν τοΓς έ- 
ριιπίοις τοϋ ναού τής Παναγίας μεγάλη πλαζ φαιού λευ-

κοφλέβου ^μαρμάρου, ίχουσα μήκος μέν μ 2,33, πλάτος 
0,64 καί υψος 0,33. Έπί μιας τών πλαγίων πλευρών τής 
πλακός ταύτης είνε κεχαραγμένη ή επομένη έπιγραφή διά 
γραμμάτων τών βυζαντιακών χρόνων:
_ «-φ-Ούτός Ιστιν ό λίθος άπό Κανά τής Γαλιλαίας όπου τό 
ύδωρ οίνον έποίησεν δ Κ(ύριος) ήμών Ίίησοϋς) Χ(ριστά)ς+».

Ο εν τώ τελευταίοι τεύ^ει τού · Δελτίου τής ελλη
νικής αλληλογραφίας » έχδους τήν έπιγραφήν ταύτην κ. 
Ch. Diehl παραδέχεται ότι ό λίθος είνε αύτός έκεΓνος, έφ’ 
ού έχάθησεν ό ’ Ιησούς έν τοΓς γάμοι; έν Κανά" τήν γνώμην 
ταυτην ένισχύει βεβαίως ή γαλλική μετάφρασις τής έπιγρα
φή;· ·  C’ êst ici la fameuse pierre κτλ *· άλλ’ ή μεχά- 
φρασις αυτη δέν είνε ακριβής, διότι ό χαράξας τήν έπιγρα
φήν ήθελεν άπλούστατα νά εΓπη : « ό λίθος οΰτος έστίν
κτλ.. τού άρθρου μή ίχοντος την άποδιδομένην αύτώ ύπό 
τού έκδοτου δύναμιν. Έκ τίνος χαράγματος όμως, άναγι- 
νωσκομένου ευχερώς διά μικροσκοπίου έπί μιας πλευράς τής 
πλακός, ή γνώμη τοϋ έκδότου άποδείκνυται πιθανωτάτη. 
Τό χάραγμα, έχον οΰτω- » [+  Μνήσθητι. Κύριε, του πατρός] 
καί τής μητρός μου Άντωνίνου -I- » συνδυάζει ό έχδότη; 
ευφυώς τοΓς άναφερομένοι; ύπό Άντωνίνου τού εκ Πλχχεν- 
τίας, ποοσκυνητοϋ μεταβάντος εις Παλαιστίνην περί τα τέ- 
λη τής C* έχατονταετηρίδος, δν ταύτίζει τώ Άντωνίνω τού 
χαράγματος. Ούτο; αναφέρει ότι έν Κανά, όπου τό θαύμα 
έποίησεν ό Κύριος, κατεκλίθη έπί τοϋ αύτοϋ άχχουβίτον  
( κλίνη πρός τράπεζαν ) έφ’ ού καί έκεΓνος, και άνέγραψεν 
έπ’ αύτοϋ τα τών γονέων ονόματα. "Οθεν δ έν Έλατεία 
έύρεθείς λίθος δύναται να χαταλεχθή εις τα παντοειδή άγια 
λείψανα, 5 έκομίζοντο έκ Παλαιστίνης κατά τού; βυζαντια- 
χούς χρόνους.

— Έν τή Εθνική βιβλιοθήκη τής Φλωρεντίας κατετάχθη- 
σαν πάντα τα χειρόγραφα τοϋ Ουγου Φοσκόλου. Προσεχώς 
δ’ έκδοθήσεται λεπτομερής τούτων κατάλογος, περιέχων καί 
αποσπάσματα τών περιεργοτέρων καί σπουδαιοτίρων ανεκ
δότων έργων τοϋ Ζακυνθίου ποιητοϋ. Ό  κατάλογος θάπο- 
τελή άμα συμπληρωτικόν τόμον τής ύπό τών εκδοτών Le 
Monnier δωδεκατόμου έκδόσεως τών απάντων αύτοϋ.

— Έν τώ Ά Β ητα ίω  τοϋ Λονδίνου ό J. Theodore Bent, 
ό χατα τό παρελθόν έτος ποιήσας άνχσχαφάς έν Άντιπάρω 
καί εις τήν πατρίδα του άποκομίσας καί πωλήσας τά εύ- 
ρήματα, έδημοσίευσε σημειώσεις περί τών δοξασιών καί τών 
εθίμων τών κατοίκων τών νήσων τού Αιγαίου. Ή  μακροχέ
ρα τών σημειώσεων τούτων διαλαμβάνει περί Ήλιου, είνε 
δε απλή περιληψις τής πραγματείας τοϋ κ. Ν. Γ. ΙΙολίτου 
περί τοϋ Ήλιου κατά τούς δημώδεις μύθους, έξ ής δέν 
παρελείφθησαν ουδ* α: άγνωστοι τοΓς νησιώταις δοξασίαι. 
Ό  ευσυνείδητος Άγγλος, όστι; ώς πόρισμα ίδιων έρευνών 
παρουσιάζει τάς σημειώσεις ταύτας, προστίθησι καί τινα; 
αλλας παρατηρήσεις, ων ουδείς βεβαίως θά διαμφισβητήση 
αυτώ τήν πατρότητα, άνευρίσκων έν τώ άργα.1>1<ϊ> τών 
νησιωτών τό ομηρικόν έπιθετον άργσ,ί/ον, έν τώ έπιθέτω 
ο ιΤ.ίπς ( = όλος ) τον ov.lor ή l  ov.lor καί έν τώ Χα.Ια- 
μ α ρ ίω  τών μαθητών τόν νάρθηκα, δι' οϋ ό Προμηθευς έδω- 
ροφόρησε τό πϋρ τοΓς άνθρώποις.

— Ή  γαλλική χυβέρνησις συνέστησε πολυμελή επιτρο
πείαν πρός αρχαιολογικήν έρευναν τής Τύνιδος, άναβεΓσα 
αύτή καί τήν έποπτείαν τών σωζομένων έν τή χώρα εκείνη 
αρχαίων μνημείων. Πρόεδρος τής επιτροπείας διωρίσθη ό 
Έρνέστος Ρενάν.'

— Τό Βέλγιον παρασκευάζεται "να έορτάστ; τήν πεντη
κοστήν επετηρίδα τής έν τή χώρα εισαγωγής των σιδηροδρό
μων. Μεταξύ τών ύπό του προγράμματος όριζομένων περι
λαμβάνονται διεθνές σιδηροδρομικόν συνέδριον, μέλλον να 
συνέλθη έν Βρυξέλλαις, σειρά εκδρομών, καί, τό πάντων 
άξιολογώτερον, ιστορική πομπή, δΓ ής θέλουσιν έπιδειχθή 
εις τούς κατοίκους τών Βρυξελλών τά διάφορα μέσα τής 
συγκοινωνίας άπό καταβολής κόσμου μέχρις ήμών.

— Κατά τδν προσεχή αιώνα θέλει τελεσθή έν Ρωσσία 
διαγωνισμός, όμοιος τοϋ όποιου ουδέποτε έτελέσθη. Εις τών
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εύνοουμένων ύπουργών τοϋ κατά τό 1825 άποθανόντος αυ- 
τοχράτορος 'Αλεξάνδρου τοϋ Α ' έχληροδότησε ποσόν 50,000 
ρουβλίων, ένα, κατά την εκατονταετηρίδα τοΰ θανάτου αυ- 
τοΰ, ήτοι τώ 1025, άπονεμηθή μετά των τόκων του ei« τον 
συγγραφέα τοΰ άρίστου έργου περ’ι τοϋ βίου καί της βασι
λείας ’Αλεξάνδρου τοϋ A'. Ta ύποβληθησόμενα έργα θέλει 
χρίνει ή ’Ακαδημία τής Πετρουπόλεως, ή άξια 81 τοϋ βρα
βείου υπολογίζεται δη θέλει ύπερβή τα 5,000,000 δραχμών.

—  Ενδιαφέρουσα! τινες ανακαλύψεις έγένοντο έν Βιέννη, 
άναδιφωμένης τή; πολυτίμου συλλογή; παπύρων τοΰ άρχι- 
δουκός Régnier. Άνευρέθησαν έν αυτοΓς πλεΓστα τεμάχια, 
αποδιδόμενα εις τον ’Αριστοτέλη, εις τον Μάρχον Αΰρήλιον, 
Αλέξανδρον Σίδηρον, και Φίλιππον τον "Αραβα, χαί τινα 
αρχαιότατα λατινικά χειρόγραφα. Ωσαύτως έχ τής μελέτης 
τινων έχ των παπύρων έγένετο δυνατόν να έξαχριβωθή ή τέως 
αμφισβητούμενη χρονολογία, χαΟ’ ήν ήρζατο ή βασιλεία του 
αύτοχράτορος Μαξιμίνου.

— Είνε γνωστόν πόσον στοιχίζουσιν οί έν πολέμω άντα- 
ποχριται ευρωπαϊκών τινων μεγάλων εφημερίδων. Τελευ- 
ταΓον 6 O’Kelly, δ ανταποκριτής των «Ημερησίων Νέων» έν 
Δϊγύπτω παρέλαβε παρά τής διευΟυνσεως τής είρημένης 
έφηαιρίδος 150,000 φράγκων. Έν Αίγύπτω ίδαπάνησεν άλλα 
τόσα, κατά δε τους λογαριασμού; του ή είρημένη έφημερις 
χρεωστεΓ έτι εις τήν χήραν αύτοϋ, φονευβέντος, έτέρας 150,
000. Επίσης δέν θα στοιχίση όλιγώτερον εις τήν .Σημαίαν, 
ό θάνατος τοϋ Herbert και τοϋ Cameron. Κατά τόν Κρι
μαϊκόν δέ πόλεμον δ ανταποκριτής τοϋ Χρόνου 'Ροϋσσελ 
έλαβεν 100,000 φράγκα, έάν δέ άπέθνησκεν ένεκα τοϋ πολέ
μου, ή χήρα του Οά έλάμβανε πεντήχοντα έτι χιλιάδας.

— "Οσον οϋπω έχδίδεται έν Oldenburg τόμος περιέχων 
τήν περ'ι . Φαύστου . φιλολογίαν άπό τής 16 έχατονταετη- 
ρίδος μέχρι τοϋ 1884, ύπό Καρόλου Engel. *0 τόμος συνί- 
σταται έκ 50 τυπογρ. φύλλων καί περιλαμβάνει 2,800 συγ
γράμματα μόνον περί «Φαύστου ·  πραγματευόμενα.

— Τό μυβιστόρηιεα, δπερ γράφει τανϋν ό Άλφόνσο; Δωδέ, 
ήγοράσβη παρά άμεριχανοϋ τινο; έχδότου άντΐ 160,000 
φράγκων, θέλει δέ έκδοθή συγχρόνως εις δλας τάς γλώσσας 
μεταπεφρασμένον. ”Ηρως τοϋ μυθιστορήματος εινε 'Ελβετός 
τη; Tartarin, οίηματίας τις καί φαντασιώδης .πα-ίαορας.

— Ή  κατά τήν 3 Μαίου όρισδεΓσα ϊναρξ'ς τής παγκο
σμίου έχθέσεως έν ’Δμβέρση πιθανώς θέλει άναβληθή, καθό
σον βέν ύπάρχει πλέον χώρος έν τώ οίκοδομήματι διά τούς 
βραδύτερον προσελθόντας έκθέτας, ένεκα τούτου δέ ό χώρος 
τής έχθέσεως θέλει αύζηθή κατά 20,000 τετρ. μέτρα. Τό 
χέντρον τοϋ δλου οικοδομήματος έπερατώθη, έχαλύφθη δέ 8ι* 
αύτοϋ καί τών διαφόρων πλαγίων τμημάτων έπιφάνεια 76, 
000 τετρ. μέτρων. Εις τήν έχθεσιν ταύτην μέχρι τοϋδε έλα
βαν μέρος τό Βελγιον, δπερ κατέλαβεν έχτασιν 25,000 τετρ. 
μέτρ. ή Γαλλία 20,000, ή Γερμανία 6,500, ή ‘ Ιταλία 4,000, 
ή μεγάλη Βρετανία 3,600, ή Αυστροουγγαρία 3,000, αί 
Ήνωμέναι πολιτεΓαι, ή 'Ρωσσία καί αί Κάτω Χώραι άνά 2, 
000, ή Σουηδία και ή Νορβηγία 1,300, ό Καναδά; 1,200, τό 
Λουξεμβοϋργον 600, ή 'Ισπανία χα: 'Ελβετία άνά 500, ή 
Βραζιλία και αί δημοχρατίαι τής νοτίου ’Αμερικής άνά 
230, τό Χαΐτι και ή Τουρκία άνά 150, ή Πορτογαλία καί 
τό Μοναχό άνά 100, ή δέ Σερβία 60 τετρ. μέτρα.

— Οί έξοχώτεροι τών συγγραφέων έν Γαλλία σκοποϋσι 
τήν έκδοσιν συγγράμματος πρός συνδρομήν τής πασχούση; 
έξ ένδειας τάξεως τών έργατών. Τό έργον θά φέρη τόν τίτλον 
• Τό βιβλίου τών πτωχών », και θέλει στοιχίζει 100 φράγ
κων έκαστον αντίτυπον. Πρός έκτέλεσιν τοϋ έργου διωρίσθησαν 
τρεΓ; έπιτροπαί· τούτων ή μεν θέλει φροντίσει περ’ι τή; φιλολο
γικής, ή δέ περ'ι τή; καλλιτεχνικής, ή δέ τρίτη περ'ι τής τυπο
γραφικής διακοσμήσει»;.

—Την προσοχήν τοϋ κοινοϋ έν Παρισίοις έπισπα ποιήτριά 
τις δημοσιεύσασα νεωστΐ νέον τόμον ποιημάτων της. Ή  
ποιήτριά αυτή άνήκουσα εί; τήν υπηρετικήν τοϋ λαοϋ τάξιν 
ονομάζεται Rosa narcl, εϊνεδέ όντως φαινόμενον παράδοξον. 
Έν ϊτει 1864 έζέδοτο τόμον ποιημάτων ύπό τήν έπιγραφήν 
” 1 χορυδαλός τών άγρών ·, έπαινεθέντα διά τήν τρυφερότητα 
τοϋ αισθήματος και τών περιγραφών και τήν βαθύνοιαν τών 
σκέψεων. 'Ο  νέος τόμο; έπαινεΓται πολύ περισσότερον. Τόσω 
δέ μάλλον άξιοπερίεργος εινε ή ποιητική άξια τής Rosa 
Hare], καθόσον εινε γνωστόν ότι αϋτη ούδέν έτερον έδιδάχθη 
ή τα κοινά γράμματα εν τινι σχολείω καλογραιών έν τώ 
χωρίω της. Ή  ποιήτριά αϋτη εινε πτωχή, ζήδιά τής έργα- 
σίας τών χειρών της και τρέφε: και τήν μητέρα της άγουσαν

I ήδη τό 84 έτος τής ηλικίας της. Όπως δέ υποστήριξή τήν 
μητέρα της ίμεινεν άγαμος μέχρι τοϋδε, πρό 40 δέ έτών 
ύπηρετεΓ ότέ μέν ώς υπηρέτρια ότέ δέ ώς μαγείρισσα πριν 
μέν έν τοΓς χωρίοις, νϋν δέ έν τή πόλει Ι.ίίίοιιτ.

ΈξεδόΟη έν ίδιαιτέρω τεύχει ή έν τώ περιοδικω τοϋ 
Παρνασσόν δημοσιευθεΓσα μετάφρασις τοϋ δράματος τοΰ 
Βίκτορος Ούγχώ « Ό  Βασιλεύς διασκεδάζει » ύπό τού χ. 
Ευγενίου Γ. Ζαλοκώστα. Τό έργον δέν ητο ευχερές, προκει- 
μένου περί έξιλληνίσεως ποιήματος τοϋ Ούγκω, οΰτινος γνω
στόν εινε τό ύψηλόν χα: πολλαχοϋ δύσληπτου ιδίωμα, και ή 
αριστοτεχνική κατασκευή τοΰ στίχου. Άλλ ’ ό κ. Ζαλοκώ- 
στας ύπερεπήδησεν έν πολλοΐς τάς δυσχερείας, έν ευσυνείδη
το) έργασία άποδούς πιστώς εις τρίμετρους ιάμβους τάς έν
νοιας τού πρωτοτύπου, εν γλώσση ώ; οίόν τε συμφώνιρ πρός 
τά έκάστοτε έκδηλούμενα αισθήματα ύπό τών δρώντων 
προσώπων.

— Έ ξ ύποσημειώσεω; τοΰ έκδοθέντος πανηγυρικού λόγου 
εις τόν νεομάρτυρα Γεώργιον τή 17 Ιανουάριου έ. ε. ύπό 
τοϋ χ. Ν. Τσιγαρά μανθάνομεν ότι ό έν Ίωαννίνοις ιατρός κ. 
I. Λαμπρίβης άνεΰρε χειρόγραφον, όπερ προιίθεται να δη
μοσίευση, περιέχον αυτοβιογραφίαν περίεργον τοΰ θεοδώρου 
Παπα θωμά, μαθητου τοϋ Μπαλάνου, έν ή μνημονεύονται 
διάφοροι άγνωστοι τέως λεπτομέρειαι τών περιπετειών τής 
ιστορίας τής ’ Ηπείρου, έν αίς περιγράφεται λεπτομερώς, και 
ορίζεται άκριβώς ή ημέρα, καθ' ήν ετελέσθη τό συγκινητικόν 
και ήρωίχόν γεγονός τών ήρωίδων Σουλιωτισσών, αΓτενες 
μετά την καταστροφήν τοϋ Σουλίου κατεκρημνίσθησαν οι- 
χειοθελώς έξ ύψηλοϋ χρημνοΰ τοϋ Ζαλόγγου, Γνα μή περι- 
πέσωσιν εις αιχμαλωσίαν.

— Ός γνωστόν, έν Κορσική ύπάρχει έλληνική άποιχία 
πρό αιώνων έχεΓ έγχατασταθεΓσα. Υπέρ συστάσεως ελληνι
κού σχολείου έν τή χοινό-ητι ταύτη ώρισεν ό έν Μονακώ δια- 
μένων μεγάτιμος ομογενής Χρησταχης Ζωγράφος τρισχίλια 
φράγκα έτησίως.

 ---
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Τόν εκ τής διαλύσεω; τής Βουλής έπακολουθήσαντα σάλον 
διεδέχθη ήδη ή μέριμνα περ! τών προσεχών έκλογών. Αί συ
ζητήσεις περί ύπουργικων καί μή ύπουργιχών υποψηφίων, 
περί των άποτελεσμάτων τής ψηφοφορίας, θερμώς έχδηλοϋν- 
ται άπό τοϋδε, καί προρρήσεις έχφέρονται, καί στοιχήματα 
συνάπτονται. Νυχθημερόν έργάζονται οί ένδιαφερόμενοι είς 
συνδυασμών καταρτισμούς, έξομαλύνσεις περιπλοκών, καί θε
ραπείας αναγκών. Νέοι πρός τούτοι; παλαισταί, μεταξύ τον 
όποιων καί τινίς ίςίχοντες παρά τή ήμετίρα κοινωνία, εμ
φανίζονται μετά τών παλαιών καί γνωστών είς τήν έχλογι- 
χήν παλαίστραν, συιόμενοι ύπό τής φοράς τών πραγμάτων. 
"Εκαστος σπεύδει νά χαταλάβη τήν οίχιίαν αϋτψ θέσιν πρός 
διεξαγωγήν τοϋ άγώνος. Αί χριστιανικοί αγαλλιάσεις τοϋ 
άναμενομένου Πάσχα δέν θίλουσιν είσδύσει είς πολλών τάς 
καρδίας, πεπληοωμένας ύπό τής άγωνίας τών πολιτικών 
παθών—χαί ό ’Απρίλιος είς μάτην θά διαχέη τήν δρόσον 
καί τό Οάλλος του· θά βλέπη μόνον πυρετώδεις συνωθήσεις 
έχλογέων χαί παρατάξεις καλπών.

• ·
Τήν πρωίαν τή; παρελθούσης Κυριακής πρό τοϋ καταστή

ματος χαί εντός τών διαδρόμων τής Εθνικής Τραπέζης έπα- 
νελαμβάνετο ή κατά τριμηνίαν περιοδικώς άνανεουμένη 
συνάθροισις καί συγκίνησις, ή έχ τή; έχχυβεύσεως τών όμο- 
λογιών τοϋ λαχειοφόρου δανείου. Άπληστα έτείνοντο τά 
ώτα είς τήν έκφώνησιν έκάστου άριθμοϋ, χα! α! χε'ρες μετά 
σπουδής έσημείουν αυτούς διά τής μολυβδίδο; έπ! παντοει
δών χαρτιών. Άλλ' ώς πάντοτε συμβαίνει, ο! πλεΤστοι ά- 
πήλθον είς μάτην έπαιτήσαντες καί τό έλάχιστον μειδίαμα 
τής Τύχης, ?να μετ’ όλίγον διάστημα χρόνου συνέλθωσιν 
αυθις έπί τό αυτό, έπιλήσμονες τών παραπόνων των, παρα- 
πλανώμενοι ύπό άλλης, ούχ ήττον άπατηλής θεάς, τής 
Έλπίβος. Τούς κληρωθέντας άριθμο'ς βημοσ εύομεν άμέσως 
κατωτέρω, χάριν τών έν τα'ς έπαρχίαις καί έν τή ’Αλλοδα
πή συνδρομητών ήμών.

• ·
Περ'ι τήν έσπέραν τής αυτής Κυριακής έτελοϋντο αί χει

μερινά! εξετάσεις τοϋ ήμετέσου πτωχού ’Ωδείου, αΐτινες δίς
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τοϋ έτους συγκαλοϋσιν έν τή αιθούση αύτοϋ ικανόν άριθμόν 
φιλομοϋσων, όπως μαρτυρήσωσι περί τής μουσική; προόδου 
τών ευαρίθμων μαθητών αύτοϋ. Τά αποτελέσματα τών δη
μοσίων αύτών δοκιμασιών ύπήρξαν άνίχαθεν ευάρεστα, άνά- 
λογα πρός τά μέσα, ίίτινχ δύναται νά διαθέση παρ' ήμΐν 
τοιοϋτο καλλιτεχνικόν καθιδρυμα. 'Ανάλογο; όμως δέν κρίνε- 
ται και ή πρός τό ήμέτερον 'Ωδεΐον μέριμνα τών παντοιοτρό- 
πως δυναμένων νά συνδράμωσιν αυτό, όπως οϋτω δυνηθή να 
λειτουργή μάλλον έπαξίως τοϋ σχοποϋ του- Οί κατά τάς 
τελευταίας ταύτας έξετάσεις παρευριθέντες άπήλαυσαν τοϋ 
έξαιρετιχοϋ όντως άχούσματος τοϋ μόλις έξαετοϋς Γεωργίου 
Ζούχη, ούτινος ή προώρως άναπτυχθεϊσα δεξιότης περί τόν 
χειρισμόν τής βαρβίτου δέν υπόσχεται ¿λίγα διά τό μέλλον. 
Καί άλλοτε άπό τής σκηνής τοϋ ήμετέρου 'Ωδείου νεαροί 
νεοσύλλεκτοι τής τέχνης γλυκείας ένέπνευσαν ελπίδα; καλ
λιτεχνικής τελειώσεως, άλλ' ουδέποτε έγένετο τοσοϋτον ζωη
ρός λόγος περί αύτών, ώς περί τοϋ μιχροσχοπιχοϋ βαρβιτι- 
στού, ένεκα τής λίαν μικρά; ήλικίας του, καί τής δλως τ.- 
χαία; άφορμής, έξ ής άπεκαλύφθη είς αυτόν ή μουσουργιχή 
ευφυΐα του, ανακαλούσα παρόμοιας περιστάσεις έν τίρ β(ψ 
έξοχων μουσικών.

Άλλ’ ή αίθουσα τοϋ 'Ωδείου ηΰτύχησε κατ’ αΰτάς νά τι- 
μηθή ούχί πλέον ύπό των Απηχήσεων τών γυμνασμάτων 
νεαρών πρωτοπείρων, άλλ' ύτό τών μαγευτικών φθόγγων 
τού βιολιού έξόχου καλλιτέχνου, έξ «κείνων, οΐτ.νες σπανιώ- 
τατα άναφαίνονται παροδίται έν μέσιρ ήμών. χαταλείποντις 
όπισθεν ανεξάλειπτα τά ίχνη τής διαβάσεώς των. Δίς ό κ. 
Μπρασσέν παρέσχε δείγματα τής άπαραμίλλου αύτοϋ τέχνης, 
τή συνδρομή και άλλων καλλιτεχνών, έν τή έκτελέσει τε
μαχίων τής κλασικής μουσικής, ώς καί ίδιων έαυτού συνθέ
σεων, καί δίς ο! άκροαταί παρεσύρθησαν ύπό τή; βυνάμεως 
τοϋ πλήκτρου του είς τάς αιθέρια; χώρας τής άκραιφνοϋς 
μουσικής.

Γνωστόν ό'τι ό άρχιδούξ Ροδόλφος τής Αύστρίας μέλλει 
οσον οϋπω νά έπισκεφθή τάς Αθήνας καί διαμείνη έπί τε
τραήμερον. Ήγγέλβη ήδη ό τήν κρωίαν τής παρελθούσης 
Κυριακής έν Κερχύρα κατάπλους αύτοϋ, ή πρός τιμήν αύτοϋ 
φωταψία τής πόλεως, καί δ έκεΤθεν άπόπλους τοΰ πρίγγι- 
πος, μεταβαίνοντος είς Ίόππην πρός έπίσχιψιν τής Παλαι
στίνης, μεθ' ό κατευθυνθήσεται πιός τήν ήμέτεραν πρωτεύου
σαν. Α! ΆΟήναι έν τίρ άρχιδουχί Ροδολοιρ δέν θέλουσι μό
νον γνωρίσει τόν μέλλοντα κυρίαρχον τοϋ αυστριακού θρό
νου, άλλά καί τόν διακεκριμένον λόγιον, τόν συγγραφέα έπι- 
στημονικών μελετών καί γλαφυρών όδοιποριχών εντυπώσεων. 
Έκ τής Κερχύρας δέν διήλθε τό πρώτον ήδη ό άρχιδούξ· 
πρό έτους περίπου άνέγνωμεν έν τή τότε έχδιδομένη τεργε- 
σταία ΚΛειοΧμετάφρασιν μακρών χα! άνθηροτάτων έχ τοϋ 
'Ημερολογίου τοϋ πρίγγιπος σελίδων περ! τής πλούσιας νή
σου καί τών ποικίλων έχ ταύτη; έντυπώσεων. "Ισως ή προ
σεχής αύτοϋ άφιξις ένταϋθα, έν τή γή τών κλασικών άνα- 
μνήσιων, τώ έμπνεύση άςιαγαστοτέρας ?τ. σελίδας.

Αί Άθήναι καλλωπίζονται. Διά τά δένδρα, δτινα άντικα- 
τέστησαν έν τή όδίρ Σταδίου τάς άναιμικάς πεύχας, έκομίσ'ιη- 
σαν έκ Παρισίων σιδηραΓκιγχλίδες καί πλάκες, όπως τιθώσιν 
περί αύτά. Επίσης άνεμένονται έξ ’Αγγλίας δύο άτμήλατοι 
καταπιεστικοί κύλινδροι πρός ίσοπέδωσιν τών όδών. Οϋτω 
παρέχεται ήμΓν ελπίς περί τελειότερα; ρυθμίσεω; τών 
στοιχειωδεστάτων άναγκών τής έν τή πόλει συγκοινωνίας. 
Μέχρι; ού δέ ίδωμεν πραγματοπο.ουμένας τάς ευεργετικά; 
ταύτας επαγγελίας, έλπίζομεν ότι έ. τω μεταξύ οί άρμόδιοι 
θέλουσι παρατηρήσει καί προβή εις θεραπείαν καί άλλων 
παντοειδών έλλείψεων, άσυγχωρήτων είς πόλ.ν, καί μάλιστα 
είς πρωτεύουσαν.

•
Αί μονομαχίαε είχον πρό τίνος έπιταθή καί παρ’ ήμΐν· 

τό τοιοϋτον ήδύνατο νά άνησυχήσγ, τήν ήμετέραν κοινωνίαν, 
καί πάθη καί μίση νά προξενήσο. έάν σχεδόν απαααι δέν 
έφερον άκίνδυνον χαρακτήρα, ευτυχώς καταλήγουσαι ύπό 
τό ήπιον καί φαιδρόν ήμών κλίμα είς μεγαθύμο»; συιφιλιώ- 
σεις, αντί δαπάνης γευμάτων ένίοτε, άλλ’ ούδέποτε αιμάτων. 
Άτυχώς ή συμβάσα έσχάτω; διά πιστολίων συνάντησε; με
ταξύ δύο αξιωματικών τοϋ ιππικού, τών κκ. Α. Καλλιγά χα! 
Βαρβέτα εσχε βαρυτέρας συνέπειας, πληγωθέντων άμφοτέρων, 
τοϋ μέν έλαφρότερον, βαρύτερον τοΰ ετέρου. 'Αξιόν σημειώ-

σεως είνε ότι αί πλιΤσται τών μονομαχιών αύτών διημεί- 
φθησεν μεταξύ άξιωματιχών τοϋ ίππιχοΰ- 

•

Καί δύο θλιβερά έπιισόδ.α τοϋ βίου τών έπαρχιών. Τό 
πρώτον καινοφανές έν τή άγριότητι αύτοϋ, συμβαίνει έν Κα- 
ρυστία, καί καταπλήττει ώς σκηνή Σαιςπηρείου δράματος. 
Ζηλότυπος σύζυγος ύποπτευθείς τήν γυναΤκά του, ώς προ- 
δίδουσαν τήν συζυγικήν πίστιν, καίτοι μητέρα τεσσάρων 
τέκνων, επληξεν αϋτήν διά μαχαίρας έπ! τής κοιλίας, καί 
διά πελέκεως είτα άπέχοψε τήν κεφαλήν της, τήν ώραίαν 
κεφαλήν της, ώς λέγουσιν, ήτις μεθ’ ολον αύτής τό κάλλος, 
ή χάλλιον, διότι ήτο ώραία, δέν εΰρε χάριν παρά τώ 
θηριώδη, άλλά χυδαίψ αύτφ Όθέλλφ. Τό ετερον, όχι όλιγώ
τερον θλιβερόν, άλλά πολύ συνηβέστερον, είνε έκ τών δια
δραματιζόμενων έν ταΤς έπαρχίαις κατά τήν έποχήν τοϋ 
χειμώνος· τό θέατρον έν <ρ έκτυλίσσεται, «Γνι οι ποταμοί’ 
έκαστος αύτών όφείλει νά παράσχη καθ' έκαστον χειμώνα 
άνά μίαν ή καί πλειοτέρας παραστάσεις. Τό έν λόγιρ όραμα 
παρέστη έν τφ Άράχθω τής Άρτης, παρασύραντι ύπό τά ρεύ
ματά του ολόκληρον οικογένειαν έκ γυναικών, πειρωμένων νά 
τόν διαβώσιν. Έκ τών άρχαίων θεών τής Ελλάδος μόνον οί 
θεοί τών ποταμών έχουσι είσέτι λειτουργοϋντας βωμούς καί 
δέχονται θύματα.

Μεθ’ έϊσα καί αν λέγωσι περί τών άθλιοτήτων τής ζωής, 
ευδαίμων όστις δυνηθή μακρότερον χρόνον νά παραμείνη 
έν αύτή καί νά καταλύση τά Μαθουσάλεια έτη του έν πλή- 
ρει υγεία αρενών καί σώματος I Περί αύτεύ δύναται ίσως 
λογικώτερον νά ρηθή ή περί έκείνου, όστις αποθνήσκει νέ
ος, ότι φιλοϋσιν αύτόν οί θεοί. Πρός τόν τοιοϋτον στρέοον· 
ται οίονε! μετά θαυμασμού τά βλέμματα τών έπιζώντων 
έν τφ ήμετέριρ αίώνι, καθ’ όν όχι μόνον τό βαθύ γήρας 
ε’νι τι σπάνιον δώρημα, άλλά καί 6 ίνευ νόσων καί άλ- 
γηδόνων βίος επίζηλον όνειρον. Διά τούτο έν συγκινήσει 
άπομνημονεύομεν τά τοιαϋτα παραδείγματα, ώς τόν έν 
Χίιρ -σοσφάτως συμβάντα θάνατον γραίας, άριθμούσης 115 
έτών ηλικίαν, ύγιοϊς καί συνετή; μέχρι τών τελευταίων 
ήμερών της, ώς κι! τήν έν τή αύτή νήσιμ σύγχρονον άνα- 
κάλυψιν γέροντος ίιρέως, δια.ύοντος ήδη άνενοχλήτω; τ> 
123ον έτος τής ηλικία; του I
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29ο Κλήρωσις τοϋ έκ φρ. 60,000,000 δανείου ένεργηθεΓ- 

σα τή 17 Φεβρουάριου ( 1 Μαρτίου ) 1885.
Έξαχθέντες άριθμοι Κερδηθέντα ποσά

173,594 Φρ. 100,000
18,086 . 10,000
42.192 . 2,500
61,552 . 2,500
35,874 . 1,000
65,651 ·  1,000
•46,874 . 1,000
72,298 . 1,000

109,486 _ . 1,000
Τά ποσά ταϋτα πληρόνονεαι τή 3/15 ’Ιουνίου 1885 έπί 

προσαγωγή τών οικείων τίτλων.

Α Λ Α  S A O  Γ Ρ Α Φ Ι Α  Τ Η Σ  Κ Σ Τ Ι Α Σ

X. Μ’ Πάντη ακατάλληλοι δια τήν »'Εστίαν·. ·Ο ί ύπό 
τής πολιτικής έμπνεόμενοι στίχοι, έλεγεν έσχάτως ό Γάλλο; 
ποιητή; Κοππέ, όμοιάζουσι πρός τα; σφαίρας, αΐτινες έ* 
ώρα μάχη; συρίζουσι χα’ι χαταστρέφουσιν, άλλ’ όταν τήν 
έπαύριον τας συλλέγωσιν έπί τοϋ πεδίου εινε ψυχραί·. 
Τήν ιδιότητα αυτήν νομίζομεν ότι έχουσιν οί ίδιχοί σας χα’ι 
πριν ή έξαχοντισθώσιν.—χ. I. Κ. Μ. Σκόπελον. Τά ζη·εη- 
θέντα φύλλα άπεστάλησαν. '  Ί  μϋθοι άκατάλληλοι, πρωτο
πείρου έργα, ώς φαίνεται. Έ χ τών αινιγμάτων δημοσιευθή- 
σεται τό μάλλον έπιτυχές. — κ. Ο ί. . .  Κωνσεαντινούπολιν. 
'Γ .-ζαπαννη  είνε λέξι; δηλωτική τής εορτής, άναμιμνησκού- 
σης τήν ύπάντησιν τοϋ Συμεών εις τήν θεομήτορα προσερ- 
χομένην είς τόν ναόν μετά τοϋ Χριστοϋ 40 μετά τήν γέννη- 
σιν ημέρας.—χ. Κ. Δ. Μεσσήνην. Π υρρωησμος έχ τοϋ 
Πΰορωνος, τοϋ άρχαίου φιλοσόφου. Σημαίνει δε ή λέξις μή



Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Ε Τ ΙΑ Σ

πιστεύειν η άμφιβάλλειν περί πάντων. Οί τού Πύρρωνος μα- 
βητα!, χατα τον Διογένην Λαέρτιφν, ·  -.οιούτω τρόπιρ της 
έρμηνείας έχρώντο· οίκ φαίνεται τά πράγματα, μη τοιαύτα 
είναι τη φύσει, άλλά μόνον φαίνεσθαι·. Έχ των .'Ελληνι
κών σκηνών. του Αγγέλου Βροφφερίου έξεδόθη μόνον Εν 
μέρος, χαί εύρίσχεται, νομίζομεν, εις τά ενταύθα βιβλιοπω
λεία.—χ. Σ. Β. Βραίλαν. Ένεγράψαμεν άμφοτέρους. Πλεί- 
στας ευχαριστίας διά την φιλικήν ύποστήοιξιν. Περί των 
άλλων άπηντήσαμεν ταχυδρομιχώς— χ. Κ. Π. Σ. Πάτρας. 
Ευτυχώς όχι.—χ. Δ. Θ. I. Ζάκυνθον. Διά το στενόν τοϋ 
χώρου τής αλληλογραφίας είνε αδύνατος ή άπάντησις ένταϋ- 
βα. Ζητήσατε εις Εν ο(ον5ήποτε εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν.— 
Ά γνπομ 'ίηΛ . ’Λπό του προσεχούς Μαρτίου ίσως ή ’ Απρι
λίου.— Τιμωπ. Δια τους χαχήν ποιουμένους χρήσιν αυτού. 
’Αλλά δέν υπάρχει όμως άρετή, την όποιαν να μη ζημιόντ, 
ή πενία. Άναγνώσατε χαι τόν Θέογνιν :

Άνδρα αγαθόν πενία πάντων δάμνησι μάλιστα, χτλ.

χ. ΓΓ. A. Α. ΓέΓσχ. Έλήφθησαν. Άπεστείλαμεν πάντα τα 
ζητηθέντα. Άπαντώμεν χαι ταχυδρομιχώς.—χ. Σ. Κ. Με- 
σολό-̂ γιον. Ένεγράψαμεν χαι τόν χ. Β. Π. Εις επιστολήν 
σας απηντήααμεν ιδιαιτέρως. — Έ νΛ ια φ ερομ ίγω . Έν 
περιπτώσει χρεωχοπίας διακόπτεται ή πληρωμή των δα
νείων, όχι δε και ή τής άλλης ύπηρεσίας τοϋ Κράτους. — 
Συριανό». Ή  θωρακορορία των πλοίων ητο γνωστή καί έν 
τοΓς άρχαίοις χρόνοις. Έν τή ύπό Tardieu μεταφράσει τοϋ 
Στράβωνος άναφέρεται ότι οί Καρχηδόνιοι ειχον κατασκευά
σει είκοσι θωρηκτά πλοΓα κατά τόν τρίτον Λυβιχόν πόλεμον. 
—Κ «' Ε. Φ. Χαλκίδα, χαί χχ. I. A. Τ. Ζάκυνθον, 6. Σ. 
Ληξούριον. Ν. Δ Π. Σύρον χαί Μ. Κ. Πάτρας. Έλήφθη- 
σαν. — Κυρίαν Ε. Φ. Χαλκίδα. Τιμώνται άπαντα δρ. 9 χαί 
μετά ταχυδρ. τελών 10.—x. Β. Ν. Κ. α'). Νομίζομεν όχι. 
Ώ ς πρό; τό δεύτερον, δύνασθε νά λάβητε εις σημείωσιν καί 
τό έξής : Ό  Λουϊ-Βλάν ήνωχλεΓτο καθ’ έχάστην πρωίαν 
ύπό τίνος ανέστιου, γράφοντας αυτώ ότι άπέθνησχε τής πεί- 
νης χαί ότι έδασίζετο επί τής φιλανθρωπίας του. « —Ψωμί 
θέλοι, τω Εγραφε, τίποτε άλλο παρά ψωμί, διότι πεινώ·. 
• —Καλά. τώ άπήντησεν δ Λουϊ-Βλάν, από τής σήμερον 
θά λαμβάνης κάθε πρωί άπό τόν θυρωρόν μου τέσσαρας 
Χίτρας άρτου μέχρις ου εΰρης εργασίαν». Τήν επαύριον 4 
πλήρης εύαρεοκείας δημοκρατικός, διότι ευηργέτει Ενα πτω
χόν άνθρωπον, έλάμβανε την έξής άπάντησιν ; ·  Σε γνωρίζο- 
μεν τώρα, ψευδή φίλε τοϋ λαού. Ήθέλησκς να μέ ταπει
νώσεις, καί μέ κατεδίχασας νά λαμβάνω ελεημοσύνην άπό 
τόν θυρωρόν σου. Θά σοϋ τό πληρώσω εις τάς προσεχείς 
έκλογάς ! ·—κ. Άδελφ. Λ. Φαλτζί. Έλήρθησαν, ’ Επληρώ- 
θησαν δέ τα άνήχοντα τή· Δ. τ. I I ·.  χαί τω χ. I. Π. Πλεί- 
στας ευχαριστίας δια τήν ευμενή ύποστήριξιν.—κ. Η. Μ. 
Καχούλ. ΟΓ 2 τό|ΐοι τών ποιημάτων τοϋ χ. Σ. τιμώνται 
φρ. 5.—χ. I. Γ. Γύθειον. Ένεγράψαμεν άμφοτέρους, τό δ' 
άντίτιμον έλάβομεν παρά τοϋ χ. A. Β. Τά κατόπιν κατά 
λάθος ει'σπραχθέντα έπεστρέψαμεν ύμΓν ταχυδρομιχώς—  χχ. 
Ε. Ν. Α. Κέρκυραν καί Ν. Δ. Λουτράχιον. Άπεστάλησαν. 
κ. Κ. Δ. Κ. θά δημοσιευθή προσεχώς.

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

Μέ συνοδεύουν πανταχοϋ οί Τρίτοινες 
ΧρυσοΓ δελφΓνες, νυμφαι αφροχίτωνες 

έν μεγαλείο) βασιλίσσης 
εις τά πελάγη τής Ελλάδος. 

Άλλ’ δν εις δύο μέ χωρίση,ς, 
πασα λαμπρότης τότε διαλύεται.
Καί έχ τών δύο μου μερών, 
ηλλοιωμένων χαί νεκρών, 
προτίθεται τό μέν· τό δέ έγχλείεται 
εις μέρος τι τής έβδομάδος.

Κ*

Ρήμα έστί τό πρώτόν μου, γράμμα τό δεύτερόν μου, 
χαί ηδ* ύπό τάς όψεις σου χεΓται τό σύνολόν μου.

Έν Σκοπέλω.
L  Κ. ΜΕΛλΧΒΙΚΓΕ
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X P H M A T I S T H P I O N
22 Φεβρουάριου 1885

Λάνεια τής Κυίερνήτεως Τ ρ ίχο ν σα  Τιμή.
Τών 120,000.000 τών 5 %  Φρ- ΧΡ· 353.%

• 60,000,000 τών 6 » · • 422.
• 26,000,000 τών 6 ·  » ■ 400—
» 25,000,000 τών 9 · ■ • 265—
. 25,000,000 τών 8 . . 1 260—
• 10,000,000 τών 6 ·  » ■ 200—
• 4,000,000 τών 8 ·  · » 255—
• 6,000,000 τών 6 ·  Δρ. παλ. 92—
Κτηματιχαί Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετα Λαχείου φρ. 356—
Π ι σ τ ω τ ι κ ά  Κ α τ α σ τ ή μ α τ α

ΕΤΑΙΡΙΑΙ
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 3965.—
Γενιχη Πιστωτική Τραπεζα . . . Φρ. 168—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως • 98—
Άσφαλ. Εταιρία « Αρχάγγελος ·  »
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . * 62.—
Σιδηρόδρ. Αθηνών χαί Πειραιώς. . · 405—
Εταιρία Φωταερίου................ Δρ.
Έλλην. Πυριτιδοποιείο'/........... Φρ.
Εταιρία Δημοσίων "Εργων. . . . > · ·
Πανελλ. Άτμοπλ.. Εταιρίας.. . .

Συτα-ί.ίάγματα

ΛΟΝΔΙΝΟΥ—Τραπεζικόν 3μην  25.45
"Οψεως.... 25.70

ΓΑΛΛΙΑΣ —Εθνικής Τραπέζης 3ήμ. 1.01
• Τραπεζικόν 3μην. 100.%.

Ν ομ ίσμ ατα

Είχοσάφραγχον.....................................  20.15
Λίρα στερλίνα...............................
Λίρα οθωμανική...................................  23.55__

Δ Ι ΙΜ Η Τ Ρ ΙΟ Γ  Β ΙΚ Ε Λ Α
Υ Τ Ι Υ Π Ι  "Εχδοσις νέα. Τόμος καλλιτεχνικός έχ σελ. 
U I  I Λ I I I  140.—Τιμαται δραχ. 2. 
i ílV IÍflV  λ λ I) 1 V *> “ ύτοβιογραφί* γέροντος
l l l l l l l l l J  J l í l l A j  Χίου. Πρωτότυπον ελληνικόν διή
γημα. (Τήν μεγάλην επιτυχίαν τοϋ . Λουχή Λάρα ·  μαρ- 
τυροϋσιν αί γενόμεναι μεταφράσεις αύτοϋ εις πολλάς ξένας 
γλώσσας. )

Τιμαται δραχ. 1.— Ταχυδρομιχώς αποστελλόμενονδρ. 1,15.

ΧΑΡΤΟΓΙΩΑΕΙΟΝ 
Ι Ί - Δ - Δ - Λ - Ή :  κ α  χ κ ο τ ζ ι α

Έ ν  ’ λθήνιΐΐ!, επί τής ϋδοϋ Έρμού. 
Άπαντα τά είδη γραφικής ΰλης εις τιμάς μιτρίας. Κον- 

δυλοφόροι παντός είδους, γραφίδες, σφραγίδες χαρασσόμεναι 
ενταύθα, επισκεπτήρια έκτυπούμενα στιγμιαίως. Συνέστησε 
πρό πολλοϋ ΜηχλνΙΚΟΜ Φλκεαλοποιειον. δπερ τελειο- 
ποιηθέν εσχάτως διά προσθήκης νέων μηχανημάτων κατα
σκευάζει καί προμηθεύει φακέλλους τελειότατους εις τιμάς 
εϋθηνοτέρας τών ευρωπαϊκών. Τό μέγα τούτο κατάστημα 
είνε τό μόνον προμεηθευον χ α τ ιίπ χ ιχ η  τοϋ γνωστού οίχου 
Edler καί Krisclie τοϋ Άννοβέρου.

Έν ΆΟήναις έχ τοϋ τυπογραφείου Άνδρέου Κορομηλϊ 188Ö — Β’, 1003


