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Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Κ Λ  
ΔΑΝΙΗΛ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΑΙ Π ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΛΤ- 

ΤΟΓ (1791) Οττο Ά ντ. Μηλιαράχη.
ΕΟΑΚΟΑΟΤβΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΟΡΓΙΙΣ, διήγημα.
Ο ΓΟΡΔΩΝ.
Ο ΑΗΡ.
ΟΛΙΓΑ! ΕΤΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΘΕΝΤΩΝ 

ΚΑΘ' ΗΜΩΝ ΡΩΣΩΝ ύπό Κ. Λ. Παλαιολόγου.
ΓΝΩΜΗ ΤΟΓ ΒΙΣΜΛΡΚ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΡΗΣΙΜΟΤΗ- 

ΤΟΣ ΤΟΓ ΚΑΠΝΙΖΕΙΝ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜ Η, Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΑ

Σπουδαιότατη αρχαιολογική άνακάλυψις έγένετο ί» 
Κρήτη παρά τα ερείπια τής αρχαίας πόλεως Γόρτυνος. Κα· 
τα την αριστεράν δχθην τού ποταμού ΛηΟαίου 6 ΐταλός 
Fed. Halbberr εϋρεν ίν τοίχιρ αρχαίου οικοδομήματος χα’ι 
αντέγραψε μέγα μέρος επιγραφής παλαιοτάτης χα'ι περιερ- 
γοτάτης, ήν όλόχληρον μετ’  επίπονον εργασίαν, ένε^ήσας 
τάς άναγχαίας άνασχαφάς, άντέγραψεν έπιμελώ; δ της ίν- 
ταϋβα γερμανικής σχολής εταίρο; x. E. Fabricius χαί έδη- 
μοσίευσεν έν τώ τελευταίω τευχει τοΰ περιοδικού τής σχο
λής ταύτης. Ή  επιγραφή είνε γεγραμμένη βουστροφηδόν, 
διά καλών καί κανονικών αρχαϊκών γραμμάτων, κεχρωμα- 
τισμίνων άρχιχώς ερυθρών καταλαμβάνει δέ μέτρα 8,71 
πλάτους χαί 1,72 υψους. Τής επιγραφής ταυτης, διηρημένης 
εις στήλας δώδεκα, ησαν γνωστά χαί έδημοσιεύβησαν δύο 
τεμάχια, ών τό μεν εύρέβη ύπδ L. Thenon τώ 1863 καί 
έκομίσθη εις Παρισίους, το δ' έτερον Οπό Β. Haussoulier 
τώ 1879. Ό  τοίχος, έφ’ ού ή επιγραφή, άπετέλει, ώς εικά
ζει ό Fabricius, μέρος κυκλοτερούς οικοδομήματος έχοντος 
διάμετρον 33 μέτρων. Έχει δ’ άναγεγραμμένου; εν χρητικώ 
ίδιώματι τής δωρικής διαλέκτου νόμους, εις τδ οϊχογενεια- 
τδν μάλιστα δίκαιον άναφερομένους· τά έκ τής μελέτης ταυ
της πορίσματα εσονται πολυτιμότατα ου μόνον διά τήν 
γνώσιν τής νομοθεσίας των αρχαίων Κρητών, άλλα καί διά 
τήν ιστορίαν καθόλου τής ελληνικής γλώσσης.

— Έν τοΓς ύπομνήμασι τής γλωσσολογικής εταιρίας τών 
Παρισίων δ κ. Ίω . ψιχάρης ¿δημοσίευσε μακράν μελέ
την περί τού συνθέτου μέλλοντος τής νέας έλληνικής 
γλώσσης.

— Έξεδόθη ή « ΙΙερί προγαμιαίας δωρεάς κατα τδν Ρω
μαϊκόν καί ιδίως κατά τδν Βυζαντιακόν νόμον » μελέτη τοΰ 
κ. Δαμιανού Βορρέ, ύφηγητού, τεύχος έξ 74 σελίδων. Ή  
πραγματεία αυτή ϊτυχε τών δευτερείων έν τώ Σγουτείω 
Διαγωνισμό), έπαινεθεΐσα ύπό τής Νομικής Σχολής τού εθνι
κού Πανεπιστημίου διά τά πολλά, κατά τήν κρίσιν τών 
ελλανοδικών, χαί αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα χαί τήν 
εξ αυτής μαρτυρουμένην ευθυκρισίαν τού συγγραφέως. Τής 
μελέτης τού κ. Δαμιανού προύτάχθη ή κρίσις τής επιτρο
πείας τών έλλανοδικών, μεθ’ ήν έπονται παρατηρήσει; τινές 
τοΰ συγγραφέως επί τής χρίσεως.

— ’Ο κατ’ εντολήν τής Ακαδημαϊκής Συγκλήτου λό
γος ύπό τού καθηγητού κ. Α. Διομήδους Κυριάκού εκφωνη
θείς ίν τώ νκω τής Μητροπόλεως έπί τή εορτή τών τριών 
ιεραρχών έξεδόθη εις φυλλάδιον έχ τού τυπογραφείου ’ Αττι
κού Μουσείου. Έν τώ λόγω του 6 κ. Κυριάκός ύπό διττήν 
ίποψιν έξετάζων τούς τρεις ίεράρχας, δμιλεΓ περί αύτών ώς 
περί τελείων έπιστημόνων θεολόγων καί ώς περί έξοχων 
εκκλησιαστικών ποιμένων.

Είνε γνωστόν εί; πάντα; δτι τό νότιον μέρος τής χερ
σονήσου τού Αίμου, ήτοι ή Αλβανία και ή Μακεδονία, δεν

λεωφόρου Πανεπιστημίου, άριθ. 3g.

ηοευνήθη βοτανικώς μέχρι τούδε ώς δεΓ. Ένεκα τούτου τό 
προσεχές βέρος θέλει μεταβή αυτόθι ό αύστριακός βοτανικός 
Gugliclmo Zay, γνωστός καί έκ τής συλλογής τών φυκών 
τής δαλματιχής παραλίας, καί θέλει συλλέξει τά φυτά τών 
« ήμιβαρβάρων τούτων χωρών », ώς λέγει τό περιοδικό, τό 
άναγγέλλον τήν περιοδείαν ταύτην. Ό  αυστριακός βοτανικός 
θά άναχωρήση τόν ερχόμενον Μάΐον άπό Σκουτάρεω; καί 
διά Δυρραχίου θά μεταβή εις Άρταν, ’ Ιωάννινα, 'Οχρίδα, 
Σκόπια, είτα δέ θά κατέλθη μέχρι Θεσσαλονίκης και Βόλου. 
Εις προσδιορισμόν τών ιρυτικών ειδών, δτινα θέ/.ει συλλέξει 
ό κ. Guglielniü Zay θέλει συνεργασθή ό καθηγητής κ. Hauss- 
knecht καί ό κ. Viclor τοη Janka.

— Κατά διαταγήν τού ύπουργείου τού εμπορίου συνι- 
στάται έν Παρισίοις έν τώ Hôtel des Boulevard St Ger
main μουσεΓον τού έμπορίου. "Ομοια εμπορικά μουσεΓα 
ύπάρχουσι καί έν Βρυξέλλαις, Μιλάνω, Τουρίνω, κ.τ.λ. Τό 
έμπορικόν μουσεΓον τών Παρισίων θέλε: καταστή κεντρική 
αποθήκη τών προς έπίδειξιν τών δειγμάτων χαί προϊόντων 
όλων τών εθνών, δτινα θά πέμπωσιν αύτόθι οϊ άπχ/ταχού 
πρόξενοι τής Γαλλίας.

— *0 σύλλογος τών γερμανών άνθρωπολόγων θέλει συνέλ- 
θει τόν προσεχή Αύγουστον έν Καρλσρούη.

— Τού νέου μυθιστορήματος τού Γεωργίου Ebersô · Σέ- 
ραπις » μέχρι τούδε έγένοντο 8 εκδόσεις καί έπωλήθησαν
25,000 αντίτυπα.

— Ό  παλαιοπωλικός κατάλογος N “ 109 τού Otto Har- 
rassuwitz έν Λειψία περιέχει 564 αριθμούς νεοελληνικών 
βιβλίων ύπό τήν έπιγραφήν ·  Ncogracca ». Άνήκουσιν δε 
πάντα εις τήν βιβλιοθήκην τού άποθανόντος καθηγητού Τ.
Πίου έν Κοπεγχάγη.

— Έ ν τώ Οεάτρω Gymnase τών Παρισίων έδιδάχθη 
« ό πρίγκιψ Ζιλά ». πεντάπρακτον δράμα τού ’Ιουλίου 
Κλαρετή, έξηγμένον έκ τού όμωνύμου μυθιστορήματος. Τό 
πρόσωπον τού πρίγκιπος Ζιλά ΰπεχρίνατο μετα πολλής 
έπιτυχίας δ ήμέτερος κ. Δαμαλάς.

— Ό  βαρών Φερδινάνδος Ρόσχιλδ έδημοσίευσεν εν τή 
■ Fortnightly Review · αξιανάγνωστου Αρθρου περί τής 
άναπτύξεως τών ωραίων τεχνών έν ’Αγγλία άπό τίνος χρό
νου. Διεξέρχεται τά διάφορα μουσεΓα τού Λονδίνου, αφη
γούμενος τήν Ιστορίαν αύτών καί τήν πρόοδον, εις τήν ό
ποιαν ήχθησαι άπό τής ίδρύσεώς των. Οΰτω τό Βρετανι- 
κόν ΜουσεΓον, ίδρνθεν τό 1763, παρέμενεν έγχαταλελειμμέ- 
νον, μέχρις où τώ 1816 ό ΈλγΓνος μετεκόμισεν εις αϋτό 
τό μάρμαρα, τά όποΓα ήρπασεν έκ τοΰ Παρθενώνος, καί. 
βραδϋτερον, τώ 1823, Γεώργιος ό Δ' έχάρισεν εις αυτό τήν 
μεγαλοπρεπή βιβλιοθήκην. Τό αναγνωστήριου τού Μουσείου 
είχε κατασκευασθη μόνον όπως δέχηται περί τους είκοσι, 
σπανίως δ’ εβλεπέ τις συνηγμένους έν αύτώ πλείονας τών It 
σπουδαστών. Έν έτει δέ 1882 τό Βρετανικόν ΜουσεΓον 
έπεσκέφθησαν 963,869 δτομα. Μεταξύ τών επισκεπτών τού
των 12,719 είργάσθησαν ιδίως έν ταΓς στοαΓς τής γλυπτι
κής. Ή  πρώτη έχθεσις έν τή Βασιλική ’Ακαδημία τών 
Τεχνών, τελεσθεΓσα κατά τό 1769, συνήθροισεν 136 έργα· 
ή δέ τού παρελθόντος θέρους Ρκθεσις περιέλαβεν 8,093 εργα, 
312,511 Ιπισχέπτας.

— Κατά τόν τελευταΓον τούτον μήνα πλεΓστα έξεδάθησαν 
έν ’Αγγλία εργα έρμηνευτιχά, κριτικά, καί θεωρητικά έπί 
τών ηρώων τού Σανξπηρ. Μεταξύ αύτών είλκυσαν τήν προσο
χήν τών σαιξπηριστών μελέτη τις έπί τών ηθοποιών, οΓτινε; 
διηρμήνευσαν τό πρόσωπον τού Άμλετ, από τού Burbage μέ- 
χςι τού Fechter, ύπό τού κ. Brereton, καί τό ?ργον τής λαίδυ 
Martin έπί τής Βεατρίκης, προσώπου τοΰ Σαίξπηρ έν τή 
κωμωδία του » Πολ.ύ; θόρυβος διά τίποτε ». Ή  λαίδυ Mar
tin είνε ή διάσημος ύπό τδ ονομα τής Helen Fnucit ηθο
ποιός, άποκομίζουσα φίονητάς δάφνας ώς Όφελία, Δεσδαι- 
μόνα, ΙΙορκία, Ροξαλίνδα, καί Βεατρίκη, πρόσωπα, δτινα 
διαδοχικώς ήρμήνευσεν άπό της σκηνής, ώς καλλιτέχνις, κ«ι 
καί ειτα άνέλυσεν έν μονογραφία·.; ώ; συγγραφεύς.
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Δημητρόοτ» Ιΐιχέλα : Στίχοι. Έκδοσι; νέα. Έν Άθή- 
ναις, εκ τών Καταστημάτων Άνδρέου Κορόμηλά. 1885,16'». 
σελ. 140. Τιμάτα: δραχ. 2. [ΕΤνε γνωστά; πρό πελλοΰ ei; 
τόν καθ’ τμά; φιλολογικόν χόσμον ό έχπονήσα; τά; τρυφε· 
ρά; ταύτα; ποιήσεις, τάς ¿ποιας έξ άκρα; μετριοφροσύνη; 
άποκαλεί Σ ιιχ ο ν ο · Εί; τού; άναγνώστας μάλιστα τή; 
Έ σ τ iac, ή ¿ποία θέλει εϋμενώ; φιλοξενήσει τά; άταχτου; 
ταύτα; εντυπώσει; μου, eive γνώριμο; χαΐ αγαπητή λίαν ή 
συμπαθής χα! ύπό τύπον ώροίσ; άλλά δειλή; χόρη; έμφανι- 
ζομένη Μοϋσά του.

Τού; Στίχου; τού χυρίου Βιχέλα ι ΐγ ον άναγνώσει πρό 
πολλών ετών, χατά τήν χρυσήν εκείνην ήλιχίαν, »αβ’ ήν 
ολα διαγελώσιν, όλα χαταλαμίάνουσι τήν ψυχή» xol έξά- 
πτουσι τήν φαντασίαν. ΠορήλΙον εχτοτε τόσοι χρόνοι, χρό
νοι ελάχιστα ποιητικοί, χατά τού; όπείου; ίπήλβεν άπηνής 
η πραγματιχότη;, Vva διασχεδάσγ, τά γλυκύτατα τή; πρώ
τη; νεότητο; όνειρα- χαΐ όμω; χα! ή δεύτερα αυτή των 
Σ τ ίχ ω ν  έκδοσι; τά; αύτί; παρήγαγεν έν έμσί έντυπώσει;, 
τά αυτά μου άφύπνισεν αισθήματα. Μή νομίσητε ότι δια- 
τελώ άχομη ύπό τό χράτο; τή; πρώτη; έχείνη; τών ποιή
σεων τού χυρίου Βιχελα μελέτη;. ΠαρήλΊε τόσο; καιρό;, 
ωστε μόνον ή μνήμη άπεμεινε τών εντυπώσεων τη;. Ό  κύ
ριο; ίΐιχέλα; κατέχει βεβαίω; τό ποιητικόν τάλαντον, τό 
όποιον έν πάση συνθέσει του αποκαλύπτεται. Ό εχων τήν 
δύναμιν νά συγχινή χα! τά παιδίον, τού όποίου μόνον ή 
χαρδία εργάζεται, χα! τόν άνδρα, τοϋ όποίου όλα ύποδάλ- 
λει εί; έλεγχον ή σκέψις. βεβαίως εΓνε ποιητή;.

Ειπο» άρχόμενο; οτι ή Μούσα τού χυρίου Βιχελα εμφα
νίζεται ύπό τύπον ώοαία; άλλά δειλή; χόρη;. Κα! ε’πον 
αλήθειαν. Εί; εμέ τουλάχιστον παν έργον αυτού, είτε πε
ζόν, είτε έμμετρον, ή μετάφρασις, τοιαύτην εντύπωσιν 
παράγει. ’Αναγνωρίζω πανταχού τόν ποιητήν άλλά χα! 
πανταχού δειλιώντα χα! διστάζοντα. ΌμιλεΤ πιρ! εαυτού, 
όσάχι; τόν προχαλέσητε, μετά τοσαύτη; μετριοφροσύνη; 
ώστε εάν δεν ε'ιχετε άναγνώσει έργον του, ήθίλετε νομίσει 
ότι τώρα μολι; πρόκειται νά άκούση τή; δημοσία; γνώ
μη; τήν ετυμηγορίαν. Και όμω; τοιαύτα: κα! τοσαύτα: εύ- 
νο'ιχα! χρίσει; παρηχολούθησαν τήν ίχδοσιν έχάστου βιβλίου 
του, ώστε εν πάση μετριοφροσύνη ήδύνατο χα! αύτό; νά 
άναγνωρίζη ότι χατέχτησε μίαν χαλλίστην θεσ.ν εί; τήν 
ιστορίαν τών νεοελληνικών γραμμάτων.

'U ηράκλειο; άληθώ; εργασία του, εί; ήν άπό τινων 
έτών όλοψύχω; άφωσιωθη, τή; έμμετρου μεταφράσεω; τών 
Σαιχσπνρείων αριστουργημάτων, ήρχει χα! αύτή μονη νά 
τώ έξασφαλίση πλήρη νίκην. Ό  αποπειρώμενο; νά μεταφέ- 
ρη πιστώ; χα! μετά δυνάμεω; λόγου εί; τήν ασχημάτιστο·, 
έ'τι έλληνιχήν γλώσσαν τό πνεύμα χα! τήν έχφρααιν τού 
δαιμόνιου ποιητού τή; Αγγλία;, πρέπει άναμφιδόλω; νά 
μετέχη τού θείου ποιητικού δώρου, εί; τήν απονομήν τού 
όποίου τοσούτον αύατηρά, τοσούτον φειδωλή δείκνυται ή 
ρ-ήοετίρ φύσι;. Πάντε; οι χατανοούντε; τά; δυσυπερβλήτου; 
δυσ/ερεία;, τού; μεγάλου; ύπερ τή; πραγματοποιήσεω; 
τοιούτου έργου άγώνα;. έπεχρότηααν διά τήν επιτυχίαν τού 
χυρίου Βικέλα, ήτι; σπουδαίω; ωφέλησε χα! τήν σύγχρονον 
φιλολογίαν μα;.

Άλλά πάσα έμμετρο; δημοσίευσι; τού ποιητού πολλά; 
συγχρόνως παρήγαγε συζητνσει; εί; τών φιλολογούντων 
τούς κύκλου; ώ; προ; τό ζήτημα τή; γλώσση;. Διότι χα! 
γράφων χα! μεταφράζων μεταχειρίζεται ιδιόρρυθμον όλω; 
κα! άρεσκον αύτώ ιδίωμα, τό όποΓον προσκρούει άποτόμω; 
ει; τά παρά τών πολλών παραδεδεγμένα επί τού προκει- 
μένου. 'Επειδή χα! ό χαράσσων τά; προχείρου; ταύτα; 
γραμμά; ακολουθεί τά; ιδέα; τών πολλών, οίτινε; φρονοϋ- 
σιν οτι ή σήμερον διά τοσούτων άγώνων τών καθ’ ήμά; 
λογογράφων χαθιερωθεΤσα γλώσσα, τήν όποιαν έγραψαν οί 
πλείονε; έχ τών έγχρίτων ποιητών χα! λογιών τού έθνους, 
δύναται νά άποτυπώαη μάλλον καταλλήλως τάς υψηλά; έν 
τή ποιήσει έννοιας, έζήτησα νά ωφεληθώ έχ τή; πρώτη; 
μετά τού κυρίου Βιχελα συναντήσεώ; μου, ί'να άχούσω τού; 
υπέρ τής άρχή; του λόγου;. Ό κύριος Βιχέλα; όμω; έχε! 
τή·. άχράόαντον πεποίθησιν ότι χα! ώ; πρό; τό δράμα ακό
μη, ή μάλλ.ον φυσική, ή μάλλον πρόσφορο; χα! συνχι- 
νοΰσα γλώσσα είνε ή λαλουμένη, μέ όλα; τά; άρετά; χα! 
άσθενεία; της, όταν, άποβάλλουσα τά κακόζηλα χα! τά

| ξενικά, προαλαμβάνη έχ τής χαθαρευούση; τά; άναγχαιού- 
I σα; λέξεις, έστιν ότε δέ χα! εκφράσεις.

Ουτε τά όρια τών σημειώσεων τούτων έπιτρέπουσιν, ούτε 
I ό γράφων αύτά; είνε βεβαίως ό κατάλληλο; πρό; έχτενε- 

στέσαν χα! βαθυτερχν τού θέματος αυζήτηαιν. Χαίρω όμω; 
ί μεγάλω; οτι, έ/ων ζωηρά; τάς έχ τή; άναγνώσεω; τών 
: Σ τ ίχ ω ν  έντυπώσει;, είμ! εντελώς σύμφωνο; μετά τού ποιη- 

του προχειμένου περ! λυρική; ποιήσεως. Τό εΐδο; τούτο, τό 
έχ τής χαρδία; άπορρεον, πιοτότερον χα! άφελέστερον έχ- 
φράζετοι διά τής γλωοση; τού χυρίου Βιχέλα. Μόνον ήθελον 
έχ χαρδία; εύχηθή νά άποφύγη ό ποιητής, εί; τήν λυρικήν 
του τουλάχιστον ποίησιν, τήν άνάμιξιν λέξεων ενιαχού δέ 
κα! φράσεων, τά; όποια; ουδέποτε όταν λαλώμεν μεταχει- 
ριζόμεθο, χα! αιτιυε; άρχαίζουσαι άποτελούσι δυσαρμονίαν 
μετά τή; τρυφερά; έχείνη;' γλώασης τή; χαρδία;.

Αποκρούω τήν μετριόφρο .α, τού ποιητού τών Σ τ ίχ ω ν  
δήλωσιν, τήν όποιαν απαντώ ιΐ; τήν πρώτην άμεσό»; σελί
δα τή; νέας ταύτη; έχδόσεω;, χα! καθ' ήν ή άναδημοσίευ- 
σι; τών Στίχων σήμερον είνε ώ; άποχαιρετισμό; εί; τήν- 
-.εοτητα χα! τήν ποίησιν. Ό γράψα; τη ν  Σχ.Ιαβιαν χα ι 
τον  γάμον, τό ε ί; τόν  Σπυρίδωνα  Τρ ιχονχην  ποίημα, 
τήν Αίνου.ίαν, τήν Μ ητρικήν τνφ.Ιωογν, τήν Μα,να, 
χ α ι τον .!άρον, ό έμδαθύνα; εί; τά άδυτα τού φιλοσο
φικού πνεύματος τού μεγάλου ΓχαΤτε, ώστε μετά τοσαύτη; 
ακρίβειας, χαλλιεπεία; χα! δυνάμεω; ν’ άποδώσγ, εί; ελλη
νικού; στί/ου; δύο έχ τών ωραιότερων τού Φαύστου σκη
νών, βεβαίως δέν άνήρτησε τήν λύραν, ?να μή τήν άναλά- 
6η πάλιν. "Ας άναπαυθή μικρόν έχ τών συνεχών πνευματι
κών άγώ'.ων του, "να μετά νέα; ισχύος άποχαλύύη τό ποι
ητικόν του τάλαντον. Ο! στίχοι του είνε ήρεμοι χα! γλυχεΤ;, 
τό αίσθημά του άληθέ; χα! έπιθυμούμεν λίαν προσεχώς 
νά εχωμεν νέα πρωτότυπα έργα του. Άλλως τε ά; μή ά- 
παταται ό κύριο; Βιχέλα;. Κα! αν θέλη, δέν δύναται ό μου
σόληπτο; νά χαταπνίξη τόν σπόρον, θά τόν χαταλάβη 
έξαίφνη; ή έμπνευσι; χα! θά μά; ένθυμηθζ.

Ε τ γ . Γ . Ζα λ ο κ ο ς τ α ς  ].

Αιχο-Ιάοιν Τσ ιγαρ ΐ!—.1 ο'γοο -α νη γνρ ιχοα  τ ίη  τον 
ντομάρτνρα  Γεώ ργιον , έχφωνηθε!; έν τώ ίεοψ ναώ τή; 
Χρυσοσπηλαιωτίσση; χατά τήν 1? ’ Ιανουάριου 1*85, επέτει
ο·. τή; μνήμης αύτού. Έν Άθήναις. Σπυρίο. Κουσουλίνου 
τυπογραφεΓον χαί βιβλιοπωλεΤον. 8»*, σιλ. 22.

[ Κατά τήν 17 Ιανουάριου έχάστου έτους οΐ έν Άθήναις. 
'Βπειρώται πανηγυρίζουσι ταχτιχώ; τήν έπέτειον τού μαρ
τυρίου τού νεομάρτυρο; Γεωργίου, χαταγομίνου έχ Τσουχλί- 
ου τη; έπαρχια; Γρεβενών. Ό νεομάρτυ; οΰτο; τιμαται 
ιδιαζόντως έν Όπείρω διά τόν ήρωίχόν θάνατον, ον ύπεστη 
υπέρ τής πίστεως έξαναγχαζόμενο; εί; έξόμοσ-.ν, χα! διά 
τήν ένίσ/υσιν, ήν τά μαρτύρια αύτού χα! ό θάνατο; έπή- 
νεγχον εί; τήν πίστιν χα! τόν εθνισμόν τών λαών τή; ’Η
πείρου. Ό  επ! τή έπετείφ πανηγύρει έχφωνηθεΐ; πανηγυρι
κό; ύπό του χ. Τσιγσρά είνε άξιον λόγου ιστορικόν σκιαγρά
φημα τών χατά  ̂τήν "Ηπειρον άποπειρών τών ’Οθωμανών 
πρό; έςόμο-ιν τών Χριστιανών, χα! άοήνηαι; τοϋ βίου χαί 
τής πολιτεία; τού νεομάρτυρο; Γεωργίου Ό χ. Τσιγαρας 
έπρκγματεύθη μετά δεξιότητο; τό θεμα τούτο, χαταδείξα; 
έν τέλει τήν μεγάλην έπίδρασιν, ήν εσχε τό μαρτΰριον τού 
νεομάρτυρο; έπ! τή; ενισχύσεως τής πίστεω; χα! τού εθνι
σμού τών Ήπειρωτών. γεγονός μέλλον ν' άποτελέση περί
οδον έν τή ιστορία τή; ’Ηπείρου’.

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
1 Μ·9«<ου. Πα̂ «9>(Μξ.

Λιερχόμεθα τάς ώραιοτίρα; ήμερα; τοϋ άναγεννωμένου εα- 
ρο;, χαδ’ α; αί χειμερινά! πνοα! δέν ίσχυουσι πλέον νά συγ
κρατήσουν ήμα; ριγηλού; παρά τήν έστίαν, χαί αί άχτΓνε; 
τού ήλιου δέν άνεχτήσαντο ετι τήν καυστικήν αυτών ίσχύν ; 
Μόναι ωραι καθ’ ας δύναται τις, εάν δεν άρχήται εις τούς 
χονιορτώδει; περιπάτου; έν τή πρωτευούση, νά δοχιμάζη τά 
θέλγητρα τών εκδρομών έπ! γραφικών περιχώρων τή; ’Α ττι
κή; και τών περ! αυτήν λόφων, άφ’ ων διαφαίνεται ό κυα
νού; Σαρωνικό;, χα! διαγράφονται εύχρινώ; τά ίόχροα σχή
ματα των όρεων. Τάς ώραία; ταύτα; ήμερα; χρησιμοποιοϋσι 
καταλλήλως τά έν Άθήναις στρατιωτικά σώματα εί; διαφό
ρου; περιπάτου; χα! όδοιπορικά γυμνάσια. ΙΙροχΟες δέ άπας
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ό ενταύθα στρατό;, έχτελών ασκήσεις πορείας, έξήλθεν εί; 
μακράν εκδρομήν, συνοδευόμενο; τό πρώτον^ήδη έπισήμως 
ύπό τοϋ αρχηγού τή; εκπαιδευτική; αποστολή; κ. Βοσσέρ. 
Ό  στρατός παρήλασε διά τή; όδοϋ Πατησίων ύπό τά ομ- 
ματα περιέργου πλήθους, έπανέχαμψε δε τό έσπερας.

Έν τούτοι; αί χατά τήν ώραν ταύτην συνηθέστεραι έχδρο- 
μα: δέν είνε αί στρχτ-.ωτιχαι, άλλ* αί »rο Λ ιτ ιχ α ί, ανα τα; 
ίδια; επαρχία; χα’ι τά; εκλογικά; περιφερεία; ίχείνων, οΓτι- 
νε; αμέσως* ή εμμέσως προαλείφονται διά τόν επικείμενον 
βουλευτικόν άγώνα. Έχ τών ήμετέρων αξιωματικών της τε 
ξηρά; και θαλάσση; εί; 300 περίπου ανέρχονται οί ζητήσαν- 
τε; συνταγματικήν άδειαν, όπως έχτεθώσιν εί; τά; έχλογάς. 
Οί μέν έχ τούτων ϊχουσι γηράσει έπ! τών βουλευτικών εδω
λίων, τΓνε; δε τό πρώτον ήδη άποζώννυνται τό ξίφος, άντ’ι 
τοϋ μέλλοντος βουλευτικού εισιτηρίου. Ή  βαρύνουσα πλειο- 
ψηφία τής χοινήε γ-.ώμης μετά ,Χύπη; προσεϊοε πάντοτε τά; 
τάσεις ταύτα;, αι'τινε; βεβαίω; δέν συντελοϋσι πρό; επίρρω- 
σιν τοϋ στρατιωτικού φρονήματος, χαί μάλιστα έν αί; ήμε
ρα:; άπόπειραι γίνονται πρό; θετιχωτέραν μόρφωσιν τοϋ ήμε- 
τέρου στρατού, βλιβερώτερον δέ είνε όταν αί τάσεις αυται 
έμφανίζωνται παρά νεαρού; άξιωματικοΓ;, οΓτινε; μόλις ολίγον 
χρόνον άριθμοϋσιν έν ταΓ; τάξεσι τοϋ στρατού. Τήν τοιαύ
την πρώιμον και κακώς έννοουμένην φιλοδοξίαν, ώςδήλον, θε- 
λουσα νά καταστείλη χα! ή Κυβέρνησι; Ιπέσιειλεν εί; τά; 
στρατιωτικά; άρχάς’ έγχύχλιον, δι’  ή; απαγορεύει νά χο- 
ρηγώντα: συνταγματικά! άδειαι εί; αξιωματικού; μή έχον
τας τήν πρό; τούτο ύπό τοϋ συντάγματος όριζομένην τρια
κονταετή ηλικίαν.

Ή  νήσο; Κάρπαθος, μία τών πρό; τήν ανατολικήν παραλίαν 
τοϋ Αιγαίου πολυπαθών Σποράβων, ύπεστη επιδρομήν σφο
δρά; καταιγίδος, ήτι; έπήνεγκε τήν κατά τό πλείστον κατα
στροφήν αύτή;. Εις τετρακόσια; πεντήκοντα άριθμοϋνται αί 
καταρρεύσασαι οΐχίαι, και εί; δεκαχισχίλια τά άπολεσθέντα 
πρόβατα. Ή  έπελΟοϋσα ύπό τή; λαίλαπο; πλημμύρα τά πάν
τα παρέσυρεν εί; τήν θάλασσαν- κτήνη, φυτείας, δένδρα, 
υδρόμυλου; κα! κατοικία;. "Εντρομοι οί κάτοικοι χατέφυγον 
εί; τά σπήλαια χα! τού; έναπομείναντα; ναούς, ένθα διαι- 
τώνται άναμένοντες, μετά τήν πάροδον τή; θεομηνίας, την 
άνθρωπίνην άντίληψιν, ήτι; όφείλει νά έπελθη ταχεία άπό 
μέρους ήμών πρό; άτυχοϋντα; αδελφούς.

•
Κα,Ι.ΙιθΓα έβαπτίσθη διά μελωδικού ονόματος ή νέα 

πόλις, ήτι; μέλλει νά άνεγερθή έν τή πέριξ τού σφαγείου 
’ Αθηνών πεδιάδι. Ένεκρίθη τό’διάγραμμα χα! επετράπη ό 
συνοικισμό;, ύπολείπεται δέ ήδη νά ίδωμεν πραγματοποιούμε
νο-. έπ! τοϋ έρημου χώρου τόν έν τώ σχεδίω έτ. διάκοσμον τε
λείας πόλεως. ”Αν ευρισχάμεθα έν ’’Αμερική, ένθα τά πάντα, 
κα! αί πόλεις, συντελοϋνται δι’ ηλεκτρικές ταχύτητο;, ό 
εντελής καταρτιομό; τή; νέα; πόλεω; θά ητο ήμερων μόνον 
ζήτημα- άλλά ημείς, παρά τοΓ; οποίοι; μέχρι τουδε̂  ό ηλε
κτρισμό; ελάχιστα συνδέεται πρό; τά τού βίου ήμών, όφεί- 
λομεν μετά πάση; τής εύαγγελική; υπομονή; _νά προσόο- 
κώμεν τήν έλευσιν τών ημερών εκείνων, καθ’̂  ά;, άντί διά 
τή; μονοτόνου έχτάσεω; τή; πεδιάδο; και τής δυσοσμία; τών 
αττικών σφαγείων, ο τροχιόδρομο; 'Αθηνών θά μεταφερη 
ήμάς διερχόμενο; δι’ άκμαίου πληθυσμού φιλόκαλου κα! ζω
τική; πολίχνης.

Ή  φιλογενής πρόθεσι; τήν όποιαν πρό πολλοϋ έςεδήλωσεν 
ό κ. Συγγρό; πρό; άνέγερσιν έξεταστικών φυλακών ίδια αύτου 
δαπάνη ποαγματοπο-.εΓται όσον οΰπω. Τό παρελθόν Σάββα
το·. ή εν τώ υπουργείο) τών οικονομικών πρό; τούτο συνελ- 
θοϋσα επιτροπή ύπό τήν προεδρείαν τοϋ κ. πρωθυπουργού 
ένέκρινε μετά μικρών τινων τροποποιήσεων τό ύποβληθεν 
σχέδιον, όπερ οφείλεται εί; τόν πέρυσι παρ’ ήμΤν δ-.ατρί- 
¿αντα κ. Stevens. Έτέρα δ’ επιτροπή ύπό μηχανικών συγ- 
κειμένη άνέλαβε τήν εκλογήν καταλλήλου γηπέδου. Τό γή- 
πεδον, έφ' ού γενήσεται ή οικοδομή, ώρίσθη έν τώ παρά τή 
θέσει Χαμοπτέρναιο χώρω.

Ή  έν Άταλάντν, λήστευσι; τοϋ ύποκαταστήματο; τή; 
Εθνικής Τραπέζη; είνε έκ τών ^ρασυτέρω·. _όσαι κατα και
ρού; έμνημονεύθησαν έ·. τοΓ; εγκληματικοί; χρονικοί; τή;

χώρα;_ήμών· 40 χιλιάδες δραχμών παρεδόθησαν εί; τά; χε~- 
ρα; τών δυο λήστών ύπ’ αύτού τοϋ διευθυντοϋ, έξαναγκα- 
σθέντο; ύπό τοϋ τρόμου, κα! συριγμό; έξωθεν έδήλωσεν εί; 
αυτού; ότι καιρός ητο νά άπέλθωσι, πρ!ν ή προβώσι κα! εί; 
άλλα; χρηματικά; άφαιμάξεις. Λεν έγνώσθη έτι αν ή άνά- 
κρισι; προέβη εί; θετικόν τι άποτέλεσμα.

Μετε-.εχθείσα έκ Παρισίων, ένθα έπέρανε τόν βίον, έκη- 
δευθη, αποτεθείσα παρα τού; τάφου; τών έπισήμων αύτή; 
συγγενών, ή συζυγο; τοϋ ’ Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, δια
πρεπή; δέσποινα, καθ' όλα εφάμιλλο; τώ έξόχω αύτή; συζύ- 
γω, κα! ενταύθα κα! έν άλλοδαπή, ένθα έπ! μακρόν διέμεινε, 
τα; έλληνικά; αύτή; άρετά; άμειώτου; και επιζήλου; τηρή- 
σασα. Έπ! τοϋ τάφου προσεφώνησεν αύτή δι’ έλεγείου ό κ. 
Άχιλλεύ; Παράσχο;.

• ·
, ·

Τό ύπουργείον τών Εσωτερικών, μεριμνών περί τή; 
βελτιώσεω; τοϋ καπνοΰ έν Έλλάδι, έν ή τά προϊόντα τής 
Λαμίας κα! τοϋ ’Αγρίνιου, εί κα! έπιζητοϋνται πλειότερον 
παρ’ ήμίν, δέν διακρίνονται όμω; απέναντι προϊόντων άλλων 
τόπων, έπρομηθεύθη σπόρον έχλεχτού καπνοΰ Γένιτζε, τόν 
οποίον άπέστειλε κατ’ άνάλογα ποσά πρό; τά; καπνοφόρου; 
έπαρχια; τού κράτους, όπως διανεμηθώσιν εί; τού; καλλιερ
γητές μεθ» οδηγιών περ! τοϋ τρόπου τή; καλλιέργειας. 'Ωσαύ
τως μετέφερεν έκ Γαλλία; ώάρια τοϋ μεταξοσκώληκος, όπως 
διανεμηθώσιν εί; τά; βομβυκοτρόφου; επαρχίας.

ΑΛΛΗ ΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑ  ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

κ. Μ. Π. Κ. Σμύρνην. Τό αντίτιμο·, άμφοτέρων έλήφθη 
παρά τοϋ κ. E. Β. Σα; ευχαριστοϋμεν. Τό δεύτερον φύλλο·, 
άποστέλλεται καθ’ ήν μα; έσημειώσατε διεύθυνσι*.— Έ ρω - 
ζ Ζ ν τ ι .  Πάτρα;. Αύναται νά άπαιτήση τήν εί; μεταλλικόν 
πληρωμήν, τό δε ύποκατάστημα δεν δύναται νά άρνηθή 
αυτήν δικαίωμα όμω; τή; τραπέζη; είνε νά πληρώση κα: 
μόνον εί; άργυρα νομίσματα.—κ. X. Π. Α. Πειραιά. Έκ 
τοϋ βιβλιοπωλείου Μπέχ.—χ. G’ . Παρ' ήμίν τό σύνταγμα 
δέν όριζε: τήν ηλικίαν τοϋ έχλογέως, άλλ* ό έκλογικό; ήμών 
νόμο; επιτρέπει τό ψηφοφορείν εί; τόν πολίτην, άμα χα- 
ταστάντα ενήλικον, ήτοι άμα συμπληρώσαντα τό 21 έτος 
τής ηλικίας.—κ. Β. Π. Δράμα ·Κοριολάνος· εποιήθη ύπό 
Ίω . Μαυρομιχάλη· τό δέ ομώνυμον τοϋ "Αγγλου Σαϊξπηρ 
μεταφράσθη ύπό τοϋ κ. Μ. Δαμιράλη.—χ. I. Κ. Ν. Είνε υιό; 
στρατηγού. Μέλος τή; Γαλλική; 'Ακαδημία; έγένετο ό Ούγχώ 
τώ Ι341,άφοϋ τρι; προηγουμένως παρουσιασθει; είχεν άποτύ- 
χει. Ή  μετάφρασις τοϋ Σαίκσπηρ είνε έργον τοϋ υίοϋ του. 
—κ. Ν. Δ. Σ. Θεσσαλονίκην. Ει’σεπράχθησαν παρά τοϋ κ. 
Π. Κ. Σάς ευχαριστούμε·.. — Φί.Ιω τή; Ε σ τ ία c- Πάτρα;. 
Είτε αποτεινόμενο; κατ’ εύθείαν εί; τού; έκδοτα; Lemonilyer 
et Richard, ή Βιά τοϋ έτερον τών ένταΰθα βιβλιοπωλείων 
Wilberg ή Bccli. Τιμή τοϋ φυλλαδίου φρ. 6.— Κ“» X.'Ν. 
Π.ΊΙάτοα; και κκ. Ε. 'Γ. Φραγκφούρτην, Κ. Κ. Φ. Πάτρας, 
Π. Λ. Ε. Τραπεζοϋντα, Σ. Γ. Μελιτόπολιν. Ν. Δ. Ν. 
Ναύπλιον, Κ. Τσ. κα! Μ. Σ. Α. Σύρον, Γ. 1. Δ. Τρίπολιν. 
Έλήφθησαν. —Σοφ. Monstrum. Ή  τελευταία έκδοσις τοϋ 
Άρμενοπούλου είνε ή πρό τριακονταπενταετίας περίπου ύπό 
Hcimbach έν Λειψία γενομένη, άνατυπωθείσα πρό τινων 
έτών έν Άθήναις ύπό Νούτση- τών δέ Βασιλικών τελευταία 
έχδοσι; έγένετο ύπό τοϋ αύτού Hcimbach, μετά συμπλη
ρωτικού τόμου ύπό Zacbariac von Lillgcntbnl. Περ! τοϋ 
άλλου δεν ουνάμεθα άτυχώς νά σάς πληροφορήσωμεν.—κ. 
Σ. Β. Βραΐλαν. Άπηντήσαμεν ταχυδρομικώς. —  Τ α χ τιχ ω  
’Α ναγνώ στη . Ίίμεί; άπλώ; τά άνεγράψαμεν. μηδεμίαν 
άναλαμβάνοντες ευθύνην έπ! τή άχριβεία. Έ .  τούτοι; άλλο: 
προβαινουσι κα! περαιτέρω. ύτω ποιητή; τι; αφιέρω
σε τό έξή; φυσιογνωμικόν έξάστιχον εί; τού; μύστακα;!
■ Μαύροι μύστακε; έξαγγέλλουσιν αρρενωπήν τόλμην κα

ί στανόχροες, θερμήν κεφαλήν και εύδιαθεσίαν· ερυθροί, πονη- 
ι ρίαν, ξανθό! εύγενή ψυχήν, ήνωρθωμένοι μανίαν, πολύ πυκνοί 
ί αγροικίαν, άδρο! αύθάδειαν, άραιο! χαυνάτητα.» — κ. I. Φ.

Σύρον. Άπεστάλη ταχυδρομικώς.—κ. Σ. Δ. θ. Άκατάλλη- 
I λα άτυχώς.—κ. Π. Λ. Ε. Τραπεζοϋντα. Ή  συνδρομή λήγει 

τή 31 Δεκεμβρίου \885.— ΦιΑο6ίβ.Ιω. Έκ τών άπαραιτη- 
I των είνε κα! οί κριτικοί συγγραφείς. 'Ο Vigneul-Marville 

όμιλών περ! τοϋ τρόπου, καθ' ον δέον νά καταρτίζηται βιβλ.ιο-



4 Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ

βήκη τι;, αναφέρει καί τά έξης : ·  Συναντηβείς εν τινι βι- 
βλιοβήχη των Παρισίων μετά λογίου ευφυέστατου, ηχούσα 
αυτόν λεγοντα, αφού έπ: πολύ ίξήτασα αυτόν."—Ωραία βι
βλιοθήκη ! ’Αλλα δεν είνε πολύ φωτισμένη. — Τ( λέγεις : 
απεχρίβην δεν βλέπεις ότι τό φως εισέρχεται άπό όλα τα μέ
ρη!— θέλω να είπώ, ύπέλαβεν, ότι δέν βλέπω καβόλου μετα
ξύ των ϊλλων συγγραφέων καί κριτικούς. Διότι, έξηκολοϋ- 
βηαεν, έγω θεωρώ ότι όλη αυτή ή σωρεία των βιβλίων είνε 
μηδέν, όταν δεν ϋπάρχτ, πλησίον έκαστου συγγραφέω; καί ό 
επικριτής αυτού η ό αντίπαλός του, εάν εύρίσκηταε τοιούτος. 
Καί πράγματι άνεγνώρισα κατόπιν ότι ούδέν άληβέστερον 
της γνώμη; ταύτης, καί ότι επ’ ούδεν'ο; δέματος δΰνατα! τι; 
να φωτισθή τελείως, όταν τό βέμα τούτο δίν συνεζητήβη αρ
κούντως, καί δεν άνεγνώσβησαν πάντα τα περί αύτοΰ γρα- 
φέν-α Οπό συγγραφέων άντιλεγόντων άλλήλοις. — κκ. Σ. Γ. 
Μελιτόπολιν, Ε. Ν. Α. Κέρκυραν, Σ. Γ. Π. Σπάρτην καί 
Σ. I. I. Πάτρας. Άπεστάλησαν. — κ. Θ. Ζ. Κατάκωλον. 
Άτυχώ; δεν ησαν κατάλληλα διά τήν ■ "Εστίαν ·.  Τά νυν 
έπιστελλόμενα βεωροϋμεν κατάλληλα μόνον διά πολιτικήν 
εφημερίδα.—κ. Π. Φ. Σαράντα Έκκλησιαίς. Σας ευχαριστού- 
μεν διά τήν άνακοίνωσιν. θέλομεν χρησιμοποιήσει αύτήν ίν 
δέοντι.—κ. Α. Γ. θ. Χανία. Άπάντησιν λαμβάνετε ταχυ
δρομικό·;.

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

ι
Υπήρξα λάλος καί βρασΰ; καί κωμωδίας ήρως·

Χωρίς τήν κεφαλήν μου,
Σι γουν οί λάλοι, κ’ οι βρασεΓς πτοούνται όλοκλήρως, 
κι’  ανησυχούν οί ήρωες, κι’  εις μόνην τήν κραυγήν μου. 

2  ^
Με φέρει; εις τό σώμά σου· αν μ’ άναγραμμάτίσκ,ς, 
εις μέρος τι τού σώματος πάλιν 8ά μ’ άπαντήσης.

3
Ειμ* επίρρημα απ' έκεΓνα πού γεννώνται έξ έπιβέτου. 
Κεφαλήν καί τράχηλόν μου 3ν διά τομής καθέτου 
καταλλήλως τού λοιπού μου σώματος άποχώρισες, 
τότε δύο μέρη λόγου δκλιτα 8' αναγνώρισης.
Με τό πρώτον μου βά είσαι πάντοτε Ιν ΰποβέσ:·,
Ινώ τό εναπομένον σέ κρατεΓ Ιν άντιθέσεί.
Τό δε δλον μου σοί λέγει ότι ΙνεργέΓ με τρόπον, 
αμοιρον παντός δικαίου καί πρός βλάβην των άνβρωπων. 

Έν Άβήναις.
Κ. Δ, Κ.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ
1

Αμφιτρίτη—( Άμφί—Τρίτη )
2

Έστι— α—ί "Εστία).

Τόυ.οι τή ς  «  Ε σ τία ; »  όλων τώ ν προηγουμέ
νων ¿των πωλοΰνται έν τ ώ  γραφείω αύττ.ς ά ίε -  
το ι μέν ττρός φρ. 5 ίκχστος, ιϊείεμένοι ¿'έ πρός 
φρ. 8 . "Εκαστος τόμος περιλαμβάνει τ ά  φυλλά
διά μ ια ; έξαατ,νίας.

Οί έκ τώ ν έπχργιών ΐ, τού έςωτερικοϋ άγο- 
ράζοντες τόμους τής «  Ε σ τία ς » επιβαρύνονται καί 
μέ τά. ταχυΔρομικά τέλη , χ τινχ  είνε #ι’ έκαστον 
τόμον κ ίε το ν  λ επ τά  50, ^ειϊεμίνου λεπ τά  80 .

Ω σαύτως έν τ ώ  γοαφείω τή ς  «  Ε σ τ ία ς  »  πώ
λου ν τχ ι καί παλα ιά  φύλλα αυτής καί δελτία , τά  
μέν φύλλα πρός λ επ τά  25, τ ά  $έ δ ελ τία  πρό; 
λ επ τά  10.

Σ ϊΆ Δ Ο Γ Η  τών άναγομένών εις τήν υπηρεσίαν τού. 
κατα γην στρατού νόμων, βασιλικών διαταγμαιων και υ
πουργικών διαταγών 6πό "Ιωάννου Καρακάλου, λοχαγού.
Τεύχος Α' — Στρατολογικά. Άθήναι 1884. 8ον, σελ. 345. 
Τιμαται δραχ. 3.

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
1 Μαρτίου 4885

Δάνεια πήφ Κυδιρνήσιω; Τρ/χονσα Tiurf.

Τών 170,000.000 των 5 ·/, Φρ· χρ. 340___
■ 120,000.000 τών 5 » « » 353___
• 60,000,000. τών 6 . . · _■ 422,
. 26,000,000 τών 0 . . . ίΟΌ.—
. 25,000,000 τών 9 . . . '264.50
. 25,000,000 τών 8 . . . 2 6 0 -
. 10,000,000 τών 6 .. . . 2.00—
• .4,000,000 τών 8 ■ « » . 253.50
• 6,000,000 τών 6 ·  Δρ. παλ. 02.50
Κτηματικαί Όμολ. Έ8ν. Τραπέζη;

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 36θ.—
Πιστωτικά Καταστήματα 

Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Ι
. 'Εθνική Τράπεζα τής "Ελλάδος Λρ. ν. 30 ιΟ.— 

Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 160._—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως > 98.—
"Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ■ 64.50
Σιϊηρόδρ. "Αθηνών καί Πειραιώς.. ■ 407.50
"Εταιρία Φωταερίου.................. Δρ. 145.—
Έλλην. Πυριτιδοποιείου............  Φρ.
"Εταιρία Δημοσίων Έργων...........-
Πανελλ. Άτμοπλ. "Εταιρία;..... ·

ΣνναΛ.Ιά·/·ματα

ΛΟΝΔΙΝΟΥ—Τραπεζικόν Όψεω;. . . .  25.70
■ 3μην  25.55

ΓΑΛΛΙΑΣ —'Έθν.χήςΤράπέζηςΌψεω; 1.01
• Τραπεζικόν 3μην. 400.*/«·

Ν ομ ίσματα

ΕΓκοσάφραγκον  ....................  20.15
Λίρα οθωμανική ................... 2.1.4»

Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν  

ΚΑΡΟΛΟΥ TsÆΠΞΚ
Δέχεται συνδρομητής εις τό κάλλιστον περιοδικόν τού συρμού

LA S A I S O N
"ΐιηιιια σνψάρομη rîjc ά.τΛηι; èxâtfastüc :
'Α θ η νώ ν  δ ρ α χ μ ά ; 8. —  ’ Ε π α ρ χ ιώ ν  δ ρ α χ μ ά ς  11 

' Ε τήσ ια  σντάρομη Z~IC xoUvzeUovç ίχ δ ύ σ ιΐΰ ΐ : 
'Α θ η νώ ν  δ ρ α χ μ ά ς  18. —  "Ε π αρχ ιώ ν  δ ρ α χ μ ά ; 1 Ϊ  

ΟΙ εν. τών επαρχιών βέλοντε; νά έγγραφώσι συνβρομηταί 
όφείλουσι νά συνοδεύωσι τάς αιτήσεις αύτών μετα τού αντί* 
τίμου τής συνδρομής, άποττελλομένη; διά χαρτονομίσματος 
ή γραμματοσήμου έντός έπιστολής συστημένης πρό; τον 
κ. Κάρολον Μπέκ.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ
ΓΤμΑΥΥΥΥΉ; ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ.

Έ ν  'Αθήναι;, έ«'ι τή ; ϋδοΰ ΈρμοΟ. 
Άπαντα τα είδη γραφικής ϋλη; εις τιμάς μέτριας. Ko.· 

δυλοφόροι παντός είδους, γραφίδες, σφραγίδες χαρασσόμενα: 
ένταύβα, επισκεπτήρια έχτυπούμενα στιγμιαίως. Συνέστησ-: 
πρό πολλού ΜηΧΑΧΙΚΟκ ΦακΕΛΑΟΠΟΙΕΙΟΧ, όπερ τελειο- 
ποιηβεν εσχάτως διά προσβήκη; νέων μηχανημάτων κατα
σκευάζει καί προμηβεύει φακέλλους τελειότατους εϊ; τιμάς 
εΰβηνοτέρας τών ευρωπαϊκών. Τό μέγα τούτο κατάστημα 
είνε τό μόνον ποιμιηΟεύον χ α τά σ τ ιχ α  τού γνωστού οίκου 
Edler καί Krischc τού Άννοβέρου.

Πλήρης σειρά τού ·  Αίώνος ·  τής Γ' περιόδου | από 
1 'Ιουλίου 1880—30 'Ιουνίου 1884 ) καλώς δεδεμένη εί; 
4 τόμους πωλείται έν τώ γραφείς τής “ "Εστίας· αντι
δραχμών 160.

*Fa Ά Η « η;  I *  τ ο ϊ  τιίΕβγρββιίβσ ’ Av^efvj H M — Β '.  ΙΟΟδ


