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Μ ονσιχοτ Λ ιαγωησ/ια i 'r  K cpx iça . — Έν όλω 15 
μουσουργήματα άπεστάλησαν ΕΪς το έν Κερχύρα προ μηνό; 
τελεσθέν ύπό τής έχεΓαε Φιλαρμονικής Εταιρίας διαγώνισμα,, 
ώς μαρτυρεί* ή έν ίδίω φύλλαδίω έχδοθεΓσα Έχθεσις^ςών 
Κριτών χκ. Δομενίχου Παδοβά, Σ. Δόρια ΙΓροσαλένιη κα) 
Σ. Ξΰνδα. Έν τή εκθέσει γίνεται εκτενή; μνεία περί πάντων 
τών άποσταλένχων έργων έν αναλύσει τών αρετών και ελ
λείψεων αυτών. Ώ ς γνωστόν, τού βραβείου έτυχεν ό · Ύ 
μνος πρός τήν πατρίδα -, σύνθεσις τού μουσιχοδιδασχίλου 
κ. Ροδοθεάτου, μελοποιημένη διά τέσσαρας φωνάς, σύνθεσις 
προβαίνουσα έντέχνως, χατά τούς χριτάς, πλήρη; χανονιχών 
αρμονιών, έν αίς ώραΓαι φαίνονται αί άντιφωνίαι καί αϊ με- 
λωδίαι τού συνόλου τών μερών, 'ίσης δέ τιμητικής μνείας £- 
τυχόν τρεις έτεραι συνθέσεις· ή μονωδία ·  Qui aime croit·, 
διά τήν έχφραστικότητα αϋτής ίν τή χρήσει τών παραφω
νιών- χαί χυμάνσεων τής μελωδίας και διά τής μελωδία; τό 
ρυθμικόν καί πρωτότυπον, γεγραμμένη ύπό τού Κεφαλλήνος 
χ. Λαβράγχα, μαθητού τού έν Παρισίοις Εθνικού Ωδείου- 
ή δυωδία « Ιουλία καί ’ Ρωμαίος · τού έν ¿ακύνθω ‘ χ. Π. 
Καρρέρ, δια τό κανονικόν τής μελωδίας, τών χυματισμών 
και τώ- ρυθμικών συνοδιών, και τό επιθκλάσσιον άσμα τού 
κ. Σ. Γρέκ ·  *0 ψαράς καί ή βαρκούλα του ·, ώ; έργον 
πεπειραμένου καί επισταμένως μελετήσαντος καλλιτέχνου.

Έκ τού προλόγου τής Κρίσεως άποσπώμεν ώς άξια τής 
προσοχής τών περί τήν μουσικήν δ(ατρ:βοντων νέων καλλι
τεχνών παρ’ ήμΓν, τά επόμενα;

• ...Κ α ί είνε μέν αληθές ότι μετά τήν μακράν ύποδού- 
λωσιν τού έθνους ύπό τήν βίαν τής ξενοκρατίας βαρβάρων 
καί μή Ιθνών, συν τή πολιτική ελευθερία* καί ανεξαρτησία 
κατέπεσε καί ή Καλλιτεχνία έν γίνει ή Έλληνίς, ή ωραιό
τερα αΰτη καί θεοφεγγής άποκάλυψις τού έλληνικού πνεύ
ματος καί ύπέρ πάσαν έτέραν τέχνην.ή μρυσική, ήτις μετά 
περιβολή; ίντελείας δεν φανερούται ειμή όπου πρόσφοροι 
κοινωνικαί και έθνιχαί περιστάσεις προκαλούσι τήν υψιπε
τή αυτής έχφανσιν, άλλ’ ούχ ήττον τύποι, τινές εθνική; μου
σικής θιεσώθησαν έν τισι τών δημοτικών τραγουδιών, δτινα 
ώ; αυθόρμητο; ροή έκ τής -ψυχή; τού λαού εκπορευόμενα, 
αδονται παρά τούτου, τινά μέγ jv τισι τών επαρχιών, έτερα 
δέ έν έτέραις. Καί ού μόνον, θεία εύδοκία, ή δημώδη; μου- 
σικη̂  έκχυσις αΰτη έν τή παρελεύσε: τών δουλικών αιώνων 
δεν έξηντλήθη, άλλά καί έτέρα πηγή, καίτοι ούχι εύρί'α, 
υπάρχει, έξ  ή; δύναταί τι; νά προσλάβη τού; τύπου; μελο- 
ποι'α; εθνικήν χροιάν έχούση;. Είνε δέ αΰτη ό μελωδικό; 
ρυθμό; έναρμονίων φθόγγων, δι’ οΰ ποικίλα εθνικά άσματα παρά 
πολλών μουσικοδιδάσκαλων έμαυσουργήβησαν, ών τινε; έν τή 
ήμετίρα Φιλαρμονική έμαθήτευσαν, έτεροι δέ καί ώ; καθη- 
Τηταί έν τή Σχολή άϋτή; έδίδαξαν. Ά λλ ’ έκτό; τών πηγών 
τούτων, α; δέν δύναται άζημίω; πας Έλλην μελοποιό; νά 
“ κρίδη, ύπάρχουσιν ώ: σίδιοι τύποι ο! χαρακτήρε; ούς διε- 
τυπωσεν αΰθορμήτω; καί δι* ών βιακρίνεται > ή αρχαία έλ- 
ληνιχή Καλλιτεχνία, κοινοί εις άπαντα; τού; κλάδου; αύ-

λεωψόρου Πανεπιστημίου, άριθ. 3g,

τή;, οίτινε; αίισνίω; διαυγαζουσιν ώ; αντανακλάσει; τοΰ ιδα
νικού καλού. Ρ ί χαρακτήρε; δέ ούτοι έν τώ συνδυασμώ 
αυτών αποτελούσι τήν λεγομένην πλαστικήν έντέλειαν, έν 
αυτοί"; δέ πρωτεύει ή έν τή συμμετρία διαύγεια, ή έν τώ 
ρυθμω χάρις καί ή θεία οΰτω; είπεΓν γαλήνη. Έχουσι λοι
πόν καί πρότυπα οί νέοι καλλιτέχναι, έν οίς δύνανται νά 
διακρίνωιι τήν εύρυθμον χροιάν τής Ελληνικής μουσικής, 
προϋπάρχουσι δέ συγχρόνως καί άρχαί όδηγούσαι πρός παρα
γωγήν νέων εθνικών τύπων ».

— Ύπό τόν τίτλον - ’Επιστημονικά Χρονικά· ή 'Ε σ τ ία ,  
επιθυμούσα νά τηρή τους άναγνώστας αυτής ένημέρους τών 
εν τή 'Εσπερία συντελουμένων προόδων έν τή εφαρμογή τών 
φυσικών μάλιστα επιστημών, θέλε-, δημοσιεύει άπαξ τού 
μηνό;, άπό σήμερον άρχομένη, δρθοα ποικίλα τήν ύλην, 
άναφερόμενα εις τάς καθ’ έκάστην γινομένας νέας ανακαλύ
ψεις έν τώ έπιστημονιχώ τούτω κλάδιρ. Τά άρθρα ταύτα, 
γεγραμμένα κατα τρόπον τοΓς πασι προσιτόν, οφείλει εις 
τήν ευμενή συνεργασίαν τού ευπαιδευτου ιατρού κ. Ίω. 
Φονστάνου, γνωστού καί έκ προηγουμένων δημοσιευμάτων 
τοΓς αναγνωσταις τής «Εστίας·.

Έπί τή ευκαιρία τής μελλούσης παγκόσμιας έκθέσεως 
τού 1889 έν Παρισίοις, περί τής όποιας πόλύς λόγο; γίνεται 
άπό τούδε έν τώ γαλλιχώ τύπ«ι>, έφημερί; τις, άναγράφουσα 
την ιστορίαν τών εκθέσεων, αποδίδει την πρωτην αρχήν 
αύτών εί τού; Κινέζου;.

Ύπάρχουσιν εν Κίνα από άμνημονευτων χρόνων μόνιμοι 
εκθέσει;, παρεμφερεΓ; λίαν πρό; τά; τουρκικός άγορά;, 
έν αίς συνάγονται πάντα τά πρό; χρήσιν τού ουρανίου αύτο- 
κράτορο; έπιπλα, σκεύη, έργαλεϊα, κοσμήματα καί έτερα 
χρήσιμα αντικείμενα, τά όποΓα δέν εινε επιτετραμμένον νά 
μεταχειρ-σθή δίς. Οί προυχοντε; τών Κινέζων υποχρεούνται 
νά άγοράζωσι πάντα έκεΓνα έπί τιμαΓς άνωτέραις τών συνή. 
θων έμπορικών, ώ; τούτο συμβκίνι: χαί εις τά; φ-λανθρω- 
πιχάς άγορά; τών Εύρωπαΐων. Τό δημόσιον θησαυροφυλά- 
κιον τή; Κίνα; είσχομίζει έκ τών πωλήσεων τούτων άξιό- 
λογον πρόσοδον.

Έν Ευρώπη ή πρώτη έκθεσις χρονολογείται άπό τού 
1797. Έγένετο δ’ έν Παρισίοις έν τώ πεδίω τού Άρεως, 
διαρκέαασα τριήμερον καί περιλαβούσα 110 έκθετα«. Ή  
έκθεσις μόλις ήδύνατο νά όνομασθή βιομηχανική, διότι τότε 
αί σκέψεις καί φροντίδες πάντων έστρέφοντο πρός τόν πόλεμον. 
Ή  πρώτη δέ παγκόσμια έν Γαλλία έκθεσις έγένετο κατά 
τό 1819 έν τώ Λούβρω, διαρκέσασα έπί 36 ημέρας. Ταυτης 
μετέσχον περί τούς 1662 έκθέτας. Τόν ακόλουθον χρόνον 
κατήρξατο τών έκθέσεων ή ’Ολλανδία. Έν Βρυξέλλαις ή 
πρώτη έκθεσις έγένετο τώ 1835. Ή  Αυστρία άπό τού 
1835 μέχρι τού 1845 αριθμεί* τρεΓς, τάς πρώτος αυτής 
έθνικάς έκθέσιις. Κατά τό 1834 δύο ταυτόχρονοι έκθέσεις 
έτελέσθησαν ίν Παρισίοις καί Βερολίνω. Ή  γαλλική έκθε- 
σ·; περιελάμβανε 2,447 έκθέτας, και ή τής Πρωσσίας 3,000. 
Κατά τό 1833 ή γαλλική κυβέρνησις άπεφάσιοεν όπως αί 
έκθέσεις τελώνται κατά πενταετίαν. Έν Αγγλία τήν πρώτην 
ώβησιν πρός τάς διεθνεΓς έκθέσεις έδωχεν ή Βασίλισσα Βι
κτωρία άποφασίσασα τήν έν Λονδίνω κατα τό 1851 τέλε- 
σ·.ν βιομηχανικής έκθέσεως, έν ή έγένοντο δεκτά προϊόντα έξ 
όλων τών μερών τή; γής

—Άπό πολλοΰ καταγίνονται οί επιστήμονες περί τήν τε- 
λειοποίησιν τοΰ τηλεφώνου, όπως μετάδίδηται δΓ αυτού ό 
ήχο; δυνατότερο; έν εύρυτέρω χώροι. Έσχάτω; εγένοντο εν 
Παρισίοις πρό τών μελών τή; Διεθνούς ηλεκτρικής εταιρίας 
πειράματα νέου τηλεφώνου, μεγαλοφώνως όμιλούντο;. ουτινο; 
εφευρέτης είνε ό δόκτωρ Οοΐιοτοτνκζ. Εντός αιθούσης τού 
μεγάρου τής Γεωγραφικής έταιρίας, έν τώ τρίτφ όρόφιρ, έγ- 
χαθιδρύθη μ-.κρά ορχήστρα, συγκείμενη έκ τινων οργάνων και 
δύο ά-.ιδών- εις μέτρων τινών άπόστασιν άκ’ εκείνων έτέθη 
τό τηλέφωνον, ούτινος τό έτερον ακρον έκειτο έν ευρεία 
αιθούση τού προσγείου πατώματος χωρούση περί τάόΟΟ 
πρόσωπα. Οί έν τή αιθούση άκροαταί δεν άπώλεσαν ουδένα 
τόνον τής ορχήστρα;· εϋκρινώ; ήκούοντο αί φωνχ! τών
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δύο άοιδών, ώ; καί ό μύθος τοϋ Λχφοντχίν, τον όποΓον άπήγ- 
γειλέ τι; άκολοϋθως, καί ούτινος ai λέξεις έφθανον καθαρώ- 
τατζι. 'Ομοίως, έν πειράμχτι τελεσθέντι έν τώ μεγάρω των 
ταχυδρομείων, ήδυνήθησαν νά πχραστώσιν έκεΓθεν είς την 
έν τώ θεάτρω πχράστχσιν τοϋ Ριγο-ΐ/ ΐηυ, καί v i άχοΰ- 
σω7ΐ πχντες οί έν τη αιθούση τό ασμχ τής Κράόυς καί τα 
χειροκροτήματα των θεατών.

— Εφευρέτης τις εν Βιέννη κιτεσκεύχσεν ώρολόγιον 
αύτομχτω; χορδιζόμενον χα'ι λειτουργούν άκατχ-αύστως 
ύπό την έπίδρχσιν τών ατμοσφαιρικών αλλοιώσεων χχίτής 
βαρομετρικής πιέσεως.

— Έν τω μεγάριρ τής Σ/ολής τών Καλών Τεχνών έν Πα- 
ρισίοις έγένετο έκθεσις τών έργων τοϋ μεγάλου τής Γαλλίας 
ζωγράφου Εύγ;»!ου Δελαχροά, τη φροντίδι τής επιτροπή; 
ήτις συνέστη, όπω; συλλέξη. σύνδρομά; πρός άνέγερσιν τοϋ 
άνδριάντος αΰτοϋ. Την έχθεσιν ήνέωξεν έπισήμως ό πρόε
δρος τή; δημοκρατίας συνοδευόμενο; ύπό τοϋ πρωθυπουργού 
Φερρΰ και τοϋ υπουργού τής δημοσίας έκπχιδεύσεω;.

— Έκ Μαδρίτης περιγράφοντχι διάφορα ιδιάζονται γεω
λογικά' φαινόμενα, έπχκολουΟήαχν-χ τοΓ; σεισμοί;. Οΰτω 
πχρετηρήθη ότι ολόκληρο; σειρά όρέων κατέρχεται άδιακόπω: 
από τή; 13 ’ Ιανουάριου, έλαττωθεΓσα μέχρι σήμερον κατά 
δ μέτρα τό ύψος. Ή  πόλις Βαλεντίχ δεν κεΓται επί τή; 
αυτή: Οέσεως, μετατοπισδ-Γσα πρό; δυσμά;. Έν Έγγέρχ δύο 
όρη πρότερον κεχωρισμένα ήνώθησαν. Τό αυτό συνέβη καί 
έν Agris. Έν Χίβα ή κορυφή τόϋ όρου; Pascual χάτήλθε 
μέχρι 100 μέτρων, άλλο δέ τι όρος έδίχάσβη καθέτοί;. Έν 
Baduloua δέ παρά τή Βαρκελώνη ή θάλασσα άπεσύρθη περί 
τό ?ν μέτρον, ενώ άντιβέτω; ό λιμήν Masnvu ει’σέδυσε 
πλειοτερον έντός -τη; ξηρά;.
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Έν μουσ-.κφ χειρογράφω τής έν τή Εθνική Β.βλιοθήκή 
βετταλική; συλλογής περιίχονται οκτώ ψαλμο! μετά τών 
έαυχών έφυμνίων παρασεσημααμένοι μέν διά μουσικών ση
μείων τής πρό τοϋ ιδ'. αίώνος παρασημαντικής τών Βυζαν
τινών, μεμελοποιημένοι δέ κατά στίχον ο! πλεϊστο·. μέν 
ϋπί γνωστών μελοποιών διαφόρων αιώνων, ολίγοι δέ Ανώ
νυμοι φέροντες επιγραφήν (μέλο;) «  παλαιόν », σπουδαία·/ 
κα! ουτοι άξίαν έχόντες διά τήν ιστορίαν τής Ιερας μουαι- 
κής τού μέσου αίώνο;, συλλογή έξόχων μελωδιών όντες. 'Π 
μελιρδία τών μέν « παλαιών ·  έπιγραφομένων εΤνε μαλλϋν 
λιτή κα! σύμμετρο; τηρούσα πιστότερο·/ τό άκλοϋν κα! με
γαλοπρεπές δφος τής μελοποιίας τών -πρώτων αιώνων, ανά
λογος μέν πρός τόν τέω; έπικρατοϋντα πνευματικόν χαρα
κτήρα τής εκκλησίας, πρός τήν Ιερότητα τοϋ ναού, πρό: τό 
άπίριττον κα! αφελές τών πρώτων χριστιανών, έν οσφ ή 
έκκλησία είχε σν'είδηχιν τών ύπέρ ών ήγωνίζετο ΰψίατω* 
αυτής άρχών, τής αδελφότητος, ισότητας κ-α! ελευθερίας, 
σύμφωνος δέ πρό; τά; πα.τάπασ. πλχτώ/ιζοΰσι; (δέσ; περί 
ίερα; μουσικής' τώ* έκκλησιαστικών πατέρων τών 5 πρώ
των αιώνων. 'Π δέ' τω/ δε/τερών είνε μάλλον ή τττον σχοι
νοτενής, πο-.κίλη κ>! οιακεκλασ ιένη, ήττον προσήκουσα τή

ζονος ή έλάττονο; αισθητικού χαραχτήφος, 8ν ή εκκλησία 
προσελάμβανεν, όσιρ μάλλον άπεμακρΟνετο τής πρώτη; επο
χή-,. Γίίς τήν αυτήν δέ σχέσ.ν εϋιίσκετα·. καί ή μελοποιία 
τών ψαλμικών στίχων πρό; τήν τών έφυμνίων αυτών, τή; 
μελιρδία;’ τών μέν πριότων οϋση; άπλούστέρας καί τοϋ ίυθ- 
μοϋ στασιμωτέρου, τής δέ τών δευτέρων σχοινοτενούς κα! 
διακεκλάσμένης μετά όυΟμοϋ χεκινημένου, βερόύσης χάρα- 
κτήρα κοσμικόν κα! διαχυτικόν τινές δέ τών στίχων κα! 
έφυμνίων είνε μεμελοποιημένοι «  άσμκτικώ; » , επαναλαμ
βανόμενοι δις, τρις, καί τετράκις έν διαφέρω κα! ποικίλη 
μελωδία Ουμελική ύπό τών εκκλησιαστικών πατέρων καλού
μενη, κράμα ιερά; καί βεβήλου ή θιατρικής μελοποιίζς.

Οι τι ψαλμικοί στίχοι καί τά αυτών έφύκνιοί απάντα τη- 
ροΰσιν ακριβώς έν τή μελιρδία τούς τής αρχαίας μελοποιίας 
καί ίυόμοποιίας καλολογικού: κανόνας, τή; εάρυθμίν; καί 
συμμετρίας τών μελών κα! μερών πρό; τε άλληλζ καί τ> 
όλον, έν οϊς τό καλόν έγκειται, κα! κέκτηντζι τήν προσή- 
κουσαν τεχνικήν άξίαν.

Έπιγεγραμμένοι δέ «ίσιν ο! ψαλμο! οϋτοι «.’Αν τίρωνα »,

λαβόντε; τό όνομα έκ τοϋ όχι έχ διαδοχή; ύπό δύο χορών 
ηδοντ/ ίντιψχλλόντων άλλήλσι;- τό άντιφωνεΓ/ δέ ή άντι- 
ψάλλειν ήτο ό πρώτος τρόπο; τής έν έκκλησία φδής, είσ- 
αχβεΙ; κατά τούς έκκλησίαστικούς ιστορικούς τό πρώτον 
ύπό τού Ιγνατίου έν τή εκκλησία τής ’Αντιόχειας, άναοε- 
ρόμενος  ̂ύπό τοϋ Μεγάλου Βασιλείου καί Χρυσοστόμου έν 
χρήσει έν ταίς ύπ’ αυτούς έκκλ/,σίαις, έν δέ τή έκκλησίφ 
των Μεδιολάνων τό πρώτον.είτα/θείς ύπό τοϋ‘Αμβροσίου, έξ 
η; πζρέλχβον αύτόν αί άλλαι τών Λατίνων έχκλησίαι. Τό 
αντιφωνεί* ήν εν χρήσει καί παρά τοίς άρχαίοις. τοϋ χο
ρού πολλάκι; διαιρούμενου είς δύο ήμιχόριαΙ Πλήν δέ τοϋ 
τρόπου τούτου ήν έν χρήσει κα! έτερο; όνομαζόμενος « ϋπο- 
φω/εΤν», ·  ύποψάλλειν. » καί » ύπακούιιν ο, άναφερόμενος 
ύπό τών Άποστολικών Διατάξεων, καί τοϋ Μ. Βασιλείου 
κα! Χρυσοστόμου, καθ’ 8ν Ινό; κατάρχοντος τού μέλους, οί 
λοιποί ύκέχουσιν δίδοντες τήν ύπακοήν ή τό. έφήμνιογ, κα! 
τού_όποί·)υ ούδέν μέν'"/νος σώζεται σήμερον έν τη ’Λναηο- 
λική έχχλησίφ, α! δέ μελιρδίαι περιέχονται έν τοίς χειρογρί- 
φοις παρασισημασμέναι διά μουσικών ση·μείων. Άμφότεροί 
δέ οί τρόποι ευρηνται συνηνωμένοι έπί μίρό; έν τοΐς ύφ' ημών 
κατά τό παρελθόν ε'τος άνακαλυφδείσι κα! μουσικοί; σημείοις 
παρασεσημασμένο-.ς ·άσματικόίς έσπεφ·.νοίς»;θι'τινες μετά τών 
ουπω άνευρεθεντων " άσματτχών ίρβρων »  μόνοι άπετέλουν 
τήν κυρίως ακολουθίαν καί υμνωδίαν τών κοσμικών έχχλη- 
σιών μέχρι τή; άλώσεω: τή; Κ/πόλεως ;ύφό τών Λατίνων. 
Περ! τής μελοποιίας δέ τής άσματικής ταύτης άχολουόίας, 
ή; ,πιριγραφήν τυπικήν διέσωσε μόνο; ό Συμεών Θεσσαλο
νίκης, Οέλομεν πραγματευόή προσεχως εϋί έ'χτασει’.. 'Η δέ 
Πρόδεσις ν το  έν τω νύποφωνείν· καί οΰποψάλλεΐν* εχει 
"ήν αύτήν σημασίαν τή; συ·/οδίας κα! ακολουθίας, ήν χ*1 
εν ταίς φράσεσιν. ■ ύπό αύλών, ύπό, φορμιγγών χορεύειν ο 
κτλ. Περί άμφότέρων δέ τών τρόπων έπραγματεύΟημεν 
πλατύτερο·/ έν τή πραγματεία ημών * Περ! τής κατά τόν 
μεσαίω/α μουηκής τή; έλληνικη; έχτλησία;.» σελ. 36—35, 
ευρισκόμενη έν Άδήναις παρά τώ κ. Καρόλφ Μπέχ.
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Αί ΐριΓ; τ,μέρϊΐ της ό  μτσ·> ήαών διιμονης τού αύτο*
χοχτοριχοΰ Βιάδό^ρμ τής Λΰ.ϊΓρίας, οίτινο; ή άφιξι; {έν

: ήδΰνάτο εί ]ίη νά σ-εγκινήσή ποικνλο'Γρόπω; τό ήμέτερ'ον.
ϊόνος, έδαπανήόησαν εις τιμητικά αριστϊ καί γεύματα, εί;
έκδρομάς άνά τά μουσεία καί τάς κλασικά;, αρχαιότητα;
καί εί; έκδρομάς άνά τά περίχωρα τών Άβήνών. Ούτως ό
οιλόμουσος καί μουσόφιλης ήγεμόνίδης άνεχώρησε πλήρες
εχων τό π-'ΐΰμα εντυπώσεων I; εκείνων, αΓτινες έμπνεόμε-
νιι υπό τή; άειζώου ελληνική; φΰσεω; καί τή; άβανάτου
έΧληνική; τέχνης, έίνέ Γσω; προωρισμέναι να μένωσιν άνεξ-

! άλειπτοι. , , , ·.  ^ . ίΓ ,' *"ί ό'ή, " " λ 11
♦ ·
*

Συγχρόνως μέ τόν αρχιδούκα Ροδόλφον έξενίσαμεν _ έπί 
μίαν ή δύο ημέρας και έτερον ήγε'μόνά, άλλα τοϋ πλούτου 
εκείνον. Ούτο; είνε ό δούξ Σουφερλανδ, κατέχων εν Σκωτία 
απέραντους εκτάσεις γαιών, καί ετήσιον εισόδημα έξ 27,
305,000 δραχμών. Ό  ΚροΓσός ουτος, μυθώδης δια τήν Ελ
λάδα, δέν είνε οΰτε,ό μόνο; ούτε ό πρώτο; μεταξύ τών .εκα
τομμυριούχων αΰτοϋ συναδέλφων έν τή ι’δία πατρίδι. Ό  
δούξ Σούφερλάνδ έδεξιο’ιόη ύπό τοϋ ήμετέρου βασιλέω;, 
μετέσχε ' δέ καί τή; μέχρι τή; Κακή; Σκάλα; βασιλική;

I έκδρομφ];.,;. ' ,
•  ·
•

Πολύ εϋχάρι,στον, διά τήν πρόοδον τώ·/ ααδ/,τών τοϋ ήμε
τέρου Πολυτεχνείου είνε τό άγγελμα περί προσεχών επι
στημονικών έκδρομών, τών όποιων θά μετέχωσιν'οί μαθητάί 
τών ά/ωτέρων τάξεων έν τοτς διάφοροι; κλάδοι; τοϋ βιοτε
χνικούς τμήματο;  ̂τοϋ Σχολείου τώ» Τεχνών. Κατά. τάς 
έκδρομάς ταυτα; θα μελετώνται Ιπιτοπίω; διάφορα τεχνικά 
έργα ύπό τήν οδηγίαν τών οικείων καθηγητών, Τό ήμέτερον 
Πολυτεχνείο» είνε έσω; τό μάλλον πάντων άδικούμενον καΟί- 
δρυμα, τό μάλλον άτελώ; λειτουργού», διότι . είνε έκ τών 
δεομένων αφθονίας κφί πλούτου μέσων καί γενναίας συνδρο- 

| μής τών δυναμίνων, καί πολλών άλλων, τών όποιων ήμεΓς 
• στεφούμεΟα' διά τούτο καί ή ελάχιστη προσπάθεια πρό; έπί-
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τευξιν άρτιωτέρων καί προοδευτικωτέρων αποτελεσμάτων j 
είνε άξια πάσης ενθαρρυνσεως. Εις τήν μόρφωσιν τών μαθη
τών άποβλέπον καί τό συμβούλιο·/ τοϋ σιδηροδρόμου Πει- , 
ραιώς-Πατρών παρέσχε, τή αιτήσει τή; Διευ,θύνσεωμ τής ] 
Σχολής, έκπτωσιν 50 τοΓ; '/, έπί τών εισιτηρίων διά τήν είς 
Μέγαρα καί Κακήν Σκάλαν μετάβασιν αυτών.

Δέν θά τελεσθή ό άγών, τόν όποιον πανελλήνιον είχεν 
ορίσει ή 'Εταιρία τής έπί σκοπόν βολής διά τήν πρώ-την 
Κυριακήν μετά τήν εορτήν τοϋ άγιου Γεωργίου, αναβληθείς | 
διά τήν αύτήν ημέραν τού προσεχούς έτους. Ά ν τ ' αύτοϋ 
δέ θά γείνη ό συνήθης διά πιστολιού καί όπλου διαγωνι- j 
σμός. Άγνόοϋμεν τούς λόγους τή; αναβολής, οΓτινες οίοιδή- I 
ποτέ καί αν ωσι, μα; λυπούσιν άνυπομονοϋντας να ίδωμεν j 
ώ; οίόν τε τάχιον λειτουργοΰντα εν έκτάκτω πανηγυριχότητι 
τόν πραχτικώτερον καί τιμ.ιώτερον τώ» αγωνων, ουτινος 
σκοπός τό παρασκευάζειν δεξιούς σκοπευτάς τή_ πατρίδι. 
Και έπί τή εύκαιρία ταύτη μνημονεύόμεν, ιός άξιου υπο
δείγματος, τοϋ έν Γαλλία εθνικού άγώνος σκοποβολή;, τοϋ 
ιδρυμένου ύπό τής «-'Ομοσπονδίας τών πατριωτών «, δια 
τών άοκνων προσπαθειών τοϋ προέδρου ταύτης καί πχρ'ο·.- 
μιώδους διά τήν φιλοπατρίαν του ποιήΤοΟ Δερουλέδ, διχ- 
τρέχοντος πρό; τόν σκοπόν τούτον πόλεις καί χωρία καί 
πεδιάδας. Έν τοΓς άγώσι τούτοι; τηρείτα·. ή άρχ.ή_ τή; εί; 
κλάδου; διαιρέσεω; τών βαλλόντων, ώστε καί οί αρχάριοι 
δύνανται να βραβευθώσιν έν ταΓς τάξεσιν αυτών. Ούτως εν- 
θαρρύνονται καί οί άσθενέστεροι, καί έκαστος δυναται να 
προσέρχηται εις τόν άγώνα χωρίς νά φοβήται μήπως ήττηθή 
ύπό τών έξ επαγγέλματος σκοπευτών.

Πυκνά καί τολμηρά κρούσματα λωποδυσιών καί διαρρή
ξεων, καί έν' αύταΓς ταΓς κεντρικωτέράις όδοΓς τής πρωττυοϋ- 
σης, ήκούσθησαν καί έγράφησχν κατά την τελευταίαν εβδο
μάδα. Ταϋτα προήρχοντο κατά λογικήν συνέπειαν, έκ τής 
έπικρατοΰσης έν τή άστυνομία μ εσοβα σ ιΑ ιά ι:, ένεχα τής 
άποχωρήσεως τοϋ τέως ΔιευΟυντοϋ κ. Κοσσονάκου. Ευτυ
χώς άπό πέντε ήμερων άνέλαβε τά καθήκοντα του έ» τή 
Διευθύνσεί τής ’Αστυνομίας ό τέω; βουλευτής Μεσσήνη; 
κ. Π. Μποϋτος, όστις καί άλλοτε χρηματίσας έν τώ άξιώ- 
μα’τΐ πόύέω, άνομόλογέΓται ;ώς ικανός· καί δραστήριος. 1
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Κατά τήν είςΚαλάμα; άφιςιν του ήγέτο·^ τής άντιπολι- 
τεύσΐω: κ. Δεληγιά»νη, τκριοδεύοντος ήδη άνά τήν Πελο
πόννησον. έγράφη ότι έργάτιδες τών, έχρα μεταξουργείων 
παρήσαν έπιδεικτιχώ; παρατεταγμέναι πρό; τιμήν αυτού. Δεν 
the ή πρώτη φορά, καθ’ ην τό γοναικεΓρν φϋλον έν Έλλάδι, 
ή έξ ίδιου ενθουσιασμού ή έξ άλλοτρίας βουλήσεως, άναμί- 
γνυται ούτώόίό' έπισήμώ; ης τήν πΛιτικήν^ Εκτός τών 
έκάίτοτε έν ταΓς ίδίαις έπαρχίαις πανηγυρικών υποδοχών 
τών πολιτευομένων ύπό τών φίλων αυτών, τών όποιων συνη- 
θέστατα μετέχουσιν άπό τών έξωττών αί κυρίαι, ραίνουσαί1 
δί^ανθεω·/ τον -όια'βαίνοντα; .^ουλέυτήυ, η έπ'.δοξον τοιόϋτον, 
έτθυμούμεθα ότι πρό'έτών-εί'χομ'εν''α»αγνιοσ·ι εί; εφημερίδας 
περιγραφήν ύποδοχής διαπρεπούς,^ολι.τιχοϋ εν τή ιδιαιτέρα 
αύτοϋ π'/τρίδί; ό.'αθ'Λη» νεάνιδε;1 έ* Τών A rtp r '-Λ φερουσών 
έν τή πόλει, έπέδωκαν αύτώ άνθήκ καί ποιήματα, μία δ’  έΐ 
αύτδνκχί προσεφώλησε τώ άνδρί.
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Ό  ήρως τών θεαμάτων τής έόδομάδος είνε ό Ίταλος ταχυ
δακτυλουργός· Φρίττος, όίετιέ δί; παφαστήσκς έν tw χειμερινώ
θεάτρω καί τώ Συλλόγω Παρνα.σσώ ύ-έρ τής Σχολής τώ·/ 
Απόρων, έξέπληξε διά τής έξοχου αύτοϋ διξιότητος. ■

• ·

’ όσω προσεγγίζει -ή ήμέρα τών εκλογών, ιοσοϋ;ον .4 περί 
αύτήν σάλος καθίστάται αίσθη-ςότερος. Πληροϋνται σχεδόν αϊ ! 
έφημεοίδες καθ’ έκάστην ύπό τής αναγραφής, -ών καταρτι- 
ζομέ^ων συνδυασμών τώ» υποψηφίων. Μεταξύ αυτώ» κατα
ριθμούνται πρόσωπα, τό πρώτον άποδυόμεν* εί; τήν πάλην, 
ε τώ  τούναντίον άλλοι τέω: άντιποοσωπεύοντες τήν Επαρ
χίαν των; παραιτούνται τής ύποψηφιότητος διά λόγους ους 
αύτόί οίδάσινί Οί σ-υνδυασμοί άποτελοϋντα· καθαρώ: κυβερ
νητικών ή άντιπολιτευομένων υποψηφίων, ή, συνηθέστερον, 
λαμβανομένων ΰπ’ οψίν^των Ιπαρχιακών έπιρροώ», έξ άν- I

θρώπων άνηκό»τω» είς αντίθετα συστήματα- καί τότε σχη
ματίζονται οί κληθέντες μικτοί συνδυασμοί.

Τήν ημέραν τοϋ Πάσχα γενήσονται τά επίσημα εγκαίνια 
τής άπό Πειραιώς είς Κόρινθον γραμμής τοϋ σιδηροδρόμου 
Πειραιώς-Πελοποννήσου, άπό τής έπομένης δέ, 25 Μαρτίου, 
παραδοθήσεται είς κοινήν χρήσιν τό άπό Μεγάρων μέχρι Κα- 
λαμακίου περατωθε·/ ήδη τμήμα.
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<. M. I. Π. Καλάμας. Είς τάς εφημερίδας δέν είδομεν 
αύτήν δημοσιευθεΓταν ϊτι. βέλομεν έγκαιροι; σα; πληροφο
ρήσει. — Κυρία Ε. Ν. Κ. Πάτρας. Έγένετο συνωδά τή 
ήμετέοα έν-ολή, καί θέλει σάς'άποσταλή κατ’ εύθεΤαν.—κ. λ ! 
11. Καθ’ έκάστην Κυριακήν μέχρι μεσημβρίας — κ. G’. 
Έκ τών ενηλίκων μή ψηφοφοροϋντές είσι α’ ) οί στερηθέντες 
τώ» πολιτικών αΰ-ών δικαιωμάτων δυνάμει δικαστικής άπο- 
φάσεως· β’ ) οί έστερημένοι τής ελεύθερα; διαχειρίσεως τής 
περιουσία; αύτών γ') οί δυνάμει όριστικοΰ διχαστικού βου
λεύματος διατελοϋντε; όπόδιχοι έπί καχουργήματι. — κ. Α. 
Σ. ’ Αλεξάνδρειαν. Έλήφθησχν. Τά βιβλία και άπάντησίν μα; 
εχετε ταχυδρομικώς. — Σ τιχο υ ρ γ ίΐί. Παρακαλοϋμεν, μή 
λάβετε τόν κόπον. Δεν' &ν άμεδα >ά τά χρησιμοποιήσωμεν.— 
κ. I. Φ. Σύρον. Άπεστάλησαν· περιμένομεν δ’ άπάντησίν 
σας. — κ. Ε. Ν. Α  Σμύρνην. Περγαμηναί ώνομάσθησαν 
έκ τής πόλεως Περγάμου, ήσαν δέ δέρματα παρασκευαζόμενα 
καταλλήλως πρός γραφήν. — κ. ΓΙ. Φ. Σαράντα Έκκλησ-αί:. 
Έλήφθη τό άντίτιμον άμφοτέβων. Ιΐλείστας εύχαριστίας διά 
τήν εύμενή φροντίδα. Άπηντήσαμεν καί ιδιαιτέρως. — Έ ~ ι ·
κουρειω. Physiologie il u Goût υπό'Brillat.-Savâ rin.
Κατά τόν συγγραφέα τούτον ή άνακάλυψις νέου φαγητού 
είνε διά τήν άνθρωπότητα πολυτιμότερα τή; άνακαλΰψεως 
ένός άστέρος.—κ. Β. Π. βά τό εΰρητε ή παρά τώ ίβίω συγ- 
γραφεΓ, έν τή ’ Εθνική τραπέζι), ή ίν τότ τυπογραφείο) «Παρ
νασσό). » Είς βιβλι'όπώλας δέν έδόθησαν άντίτυπα, ύποθέτο- 
μεν. — κ. Β. Ν. Σ. Halle. ΓΙαρεδόθη είς τόν κ. Π. Γ .— 
κχ. I. S., Κεφαλληνίαν, Κ. I. Τ. “Αρταν, Ε. Δ. I. Λαμίαν, 
Ε. Κ. Πύργον, Α. Ν. Α. Τρίπολιν καί Σ. Σ. Ζάκυνθον, 
Έλήφθησαν. — Φ ι.Ια^αγη ,ιση :· Μήπο>; καί τόσων άλλων, 
επισήμων μάλιστα συγγραφέων, δέν άπεδοχιμάσθησαν πολλά- 
κις ; Καί όμώ; τά έργα,' όσα είχον πραγματικήν άξίαν, ού- 
δεμίαν ύπέστησαν βλάβην. “Αλλοτε αί τοιαϋται όποδοκιμα- 
σίαι διενηρ'γόϋντο συστηματικώς. Οί σκευωρούν—ς ταύτας 
έσυχναζον είς καφενεΓόν τι, ένθα έπαίζετο έκ'Λών πόοτέρων 
ή επιτυχία ή ή πτώσις τοϋ διδαχβησομένου έργου. _Οί θεαταί 
έχωρίζοντο είς δύο πτέρυγας- of δ’ έπί τής εισόδου υπάλληλοι 
ο’ιδήγουν τοιουτοτρόπως έκαστον είσερχόμενον; /·“Ερχεσθε διά 
v i συρίξετε; περάστε άπ’ έδώ · ή ! ; « “Ερχεαθε διά νά χει
ροκροτήσετε ; περάστε άπ’ έκεΓ! ·  Πολλάκις διέφθειρον διά 
χρημάτων ανθρώπους, όπω; συρίξωσι τό δράμα. Εί; έκ τούτων 
λέγεται ότι συγκινηθείς μέχρι δακρύων ύπό τών τραγικών περι- 
πετειών τοϋ δράματος μετεβίβασε τήν συρίκτραν του ει; τόν 
γείτονα, λέγων : «Σφύριξε άπό μέρου; μου, διότι έγιίι δέν 
δύναμαι.» Έκ πάντων τών δραματικών συγγραφέων ό Οΰγ- 
γώ είνε ό μάλλον συριχθείς. Μίαν ημέραν μετά τήν 30ε» πα- 
ράστασιν τοϋ 'E p râ rn  ό Οϋγγώ διεσκέδαζεν άναζητών τά 
χωρία τοϋ δράματος, 5τι»α δέύ είχον συριχθή- ένα μόνον 
στΓχον εΰρεν άσΰρικτον. «Θά συριχθή καί αύτό;» είπεν όπερ 
καί έγένετο τή αύτή έσπέρά. Πολλάκις καί άτυχεΓς_συμπτόι- 
σεις συντρέχουσι πρός τούτο. *·ίϊ «Βενετική νύξ« του Alfred 
de Musset άπετύγχανεν έν τιή 'Οδείω- άπό_ τή; πρώτη; 
παραστάσεω;" οί θεαταί δέν ήθελον τίποτε ν’ ακούσουν rar 
έκάλυπτο*/ διά τώ» άράύγίϋν έάς φωθά'ς τ'ίΜήθόιίόιών. Ή  τήν 
Laurette ΰποδυομέ/η ηθοποιός, φίρουσχ λαμπράν έσθήτα 
έκ λευκού άτλαζίοί) ϊτυχε νά στηρίξη τά νώτα επί πρασίνου 
κιγκλιδώματος ύγροϋ, καθ’ S προσφάτω; βεόαμμένου. Μή 
έννοήσασα τίποτε έστράφη πρό; τδ κοινόν μέ τό φόρεμά της 
πλήρες πρασϊπβ-/ ραβδώσεων. Τότ; ό-θόρνβο; έβθασεν εις 
τό μή περαιτέρω. 'D'MuSîct άπέσυ'ρεν Γχτοτέ τό έργον του. 
Έν τή παραστάσε: τής Γα^εάra r τοϋ About ό θορυβο;

I ήρχισεν άπό τώ» πρώτων σκηνών καί κροέβαινεν αυξάνω». 
Καί διάνά δείξωσιν ότι έσύριζον τόν ποιητήν καί όχι τους 
ηθοποιούς, έκάλουν τούτους έπί τής σκηνή: είς τό τέλος έκα
στη; πράξεω; καί τού; ^χειροκροτούν. Ή  τετάρτη δίδασκα-
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λία τής F a era ra c  δεν υπήρξε δυνατόν νά τελείωση· ή 
παράστασις διεκόπη άπό τής δευτέρας πράξεως, καί οϊ συρί- 
ζοντες, σπουδασταί ώς επί τό πλεΓστον, έξηχολούθησαν τάς 
αποδοκιμασίας των προ τής οικίας τού About. Ή  άστυνο- 
μία άκηγόρευε τά συρίγματα, έπέτρεπεν αυτά χα! αυθις 
τά άπηγόρευεν. Άλλ* οί διαδηλωται δεν ήνωχλούντο εκ των 
απαγορεύσεων· ΐπρομηθεύοντο συρίκτρας συγκοινωνσύσας 
διά μικρών φυσητήρων, τάς οποίας ίθετον ύπό τήν μασχάλην 
η εντός των ύποδημάτων, δι’ έλαφράς δε θλίψεως του βραχίονας 
η τού ποδός μετεδίδοντο τα συρίγματα, καί ουδέποτε άνευ- 
ρίσκετο ό ένοχος. Ενίοτε έθερμαίνοντο τα πράγματα, συγ
κρούσεις έπήρχοντο. γυναίκες έλιπσθυμουν, καί. ή αστυνο
μία έξεκένου την αίθουσαν.—κ. Σ. Δ. Σμύρνην. Ένεγρά- 
ψαμβν και τους 5. Σας ευχαριστούμε» δια τήν ευμενή ύπο- 
στήριζιν.— κ. Κ. Ζ. Ίσμαήλιον. Έλήφθησαν· έπληρώΟη- 
σαν δέ άνήκοντα τή ι ’Εφημ· και τή ·Δ . τ. Π .· Τάς 
οικείας αποδείξεις άπεστείλαμεν ταχυδρομικώς. Σάς ευχα- 
ριστοΰμεν διά τήν φιλικήν φροντίδα.—κ. Κ. Κ. Πρέβεζαν. Τά 
φύλλα άπεστάλησχν Ιχ νέου. Τά βιβλία ειχον άποσταλή 
καθ’ ήν προηγουμένως μάς είχετε σημειώσει διιυδυνσιν.—χ. 
Σ. Κ. Μεσσολόγγιον. ’Ελήφθησαν τά σταλέντα. Ένεγράφη 
καί ό χ. Δ. Α. Ο! 18 τόμοι άποστέλλονςαι δι’  επιβάτου. 
Άπαντώμεν χαι ταχυδρομικώς.

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

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Χ Ο Ν
8 Μαρτίου 1885

Χωρίς από τό σπήτι πού κάβημαι νά έβγω,
Πάντοτε ταξειδεύω καί προχωρώ καί φεύγω. 
θαροεΓς πώς γληγοράδα ’ςτα πόδ̂ α μου δεν ϊχω.
Καί όμως μέ τά χρόνια, όμο,ια μ’ έκεΓνα τρέχω.
Μόλις σταθώ ’ λιγάκι, εις τή στιγμή πεθαίνω.
Άλλα μ» κάτι τέχναις οϊ άνθρωποι πού ξέρουν 
Εις τή ζωή ’μπορούνε καί πάλι νά με φέρουν.
Σε πλούσιο παλάτι ζώ πάντοτε κλεισμένο.
Κλειδιά καί άλυσσίδες κρατούνε τήν δρμή μου,
Καί κρέμετ’ από τρίχα θάνατος καί ζωή μου.

Έ υ  Ά θ ή τα κ -
κ ·

2
ΙΙολλαίς φοραίς μέ περνούνε, καί όμως πάντα μένω 
’ Στή θέσι οπού ήμουνα, κι’ άφού με πάρουν άλλοι.
Είμαι μικρή, πολύ μικρή, μα καί πολυ μεγάλη,
Καί δέ με βλέπουνε κοτέ, παρά αφού πεθαίνω.

Έ υ Π τ ιρ α π ΐ.
Π’

3
Λάμπω πολύτιμον καί στιλπνόν

Μ’ εγκέφαλον. _
Καί χέω σκότος παντού πυκνόν,

Άκέφαλον.
Π. Κ.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
1

Κλέων—λέων 
2

Λίπος—πίλος 
3

Άνόμως ( "Αν-όμως)

Π ΙΟ Μ Ν Η Μ Α Τ Λ  Π Ε Ρ ΙΓ Ρ Α Φ ΙΚ Α

ΤΟΝ ΚΥΚΛΑΑΟΝ Ν 1 Ι Μ  Κ Α Τ Α  Μ ΕΡ02
Υ Π Ο  Α ν τ ω ν ί ο υ  Μ η λ ι λ γ λ κ η  

_α_ π ν τ  Ο  Ρ  Γ  Ο  Σ
ΜΕΘ ΕΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ1 ΠΙΝΔΚΟΣ 

Έ υ ‘Λθηγα ΐΐ 188 4
Ή  προκειμένη περί ’ Αμοργού μονογραφία έξεδόθη εις μό- 

ιον 250 αντίτυπα, άτινα πωλοάνται έν τώ γραφείω τής 
■ 'Εστίας · προς δραχ. 3 έκαστον, μετάταχυδρομικών δέ 3,20.

Δάνεια τής Κυβερνήσει»; Τ ρ ίχο ν σα  Τ ιμή .

Τών 170,000,000 τώ» 5 ♦/. Ί·Ρ· *? 349—
. 120,000.000 τών 5 » .  .  ‘

60.000.000 τών 6
26.000.000 τών -6

» 25,01)0,000. τών 9 > ■ ■
. 25,000,000 τών 8 . . .
• 10,000,000 τών 6 ·  ·  « ·

• » 4,000,000 τών 8 ·  » ·
• 6,000,000 τών 6 ·  Δρ. παλ.
Κτηματικαί Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου ορ.

Πιστωτικά Καταστήματα
ΕΤΑΙΡΙΑΙ 

’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ·  
Σιδηράδρ. ’Αθηνών καί Πειραιώς.. ·
’ Εταιρία Φωταερίου   Δρ.
Έλλην. Πυριτιδοποιείου..............φρ.
’ Εταιρία Δημοσίων Έργων...........»
Πανελλ. Άτμοπλ. Εταιρίας.. , ·

Σ  νγαΛ ίά γμα ζα

ΛΟΝΔΙΝΟΥ—Τραπεζικόν *Όψεως.. . .  
■ 3μην..........

ΓΑΛΛΙΑΣ —Εθνικής Τραπέζης Όψεως 
• Τραπεζικόν 3μην.

Ν ομ ίσματα

351__
422. 
400—  
263—  
259—  
200 —  
252. -  
9 1 .-

370—

4040—  
ΐ6θ. -
98,-
62ι50.

409—
HO—

Είκοσάφραγχον.. 
Λίρα οθωμανική.

25-80
25-.60

;=■ ro i
100.',',.

20.15
23.20

ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΟΥ
Ε ΠΙΣΤΟΑΑΙ

Η Τ Ο Ι Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Ψ Υ Χ Η Σ  Κ Α Ι 
Θ Ε Ο Υ  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α

Υ Π Ο  Π . Β Ρ Α ΪΛ Α  Α Ρ Μ ΕΝ Η
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝ. ΖΛΠΠΑ

Τιμϊται δραχμής.—Εύρίσκιται έν τοΓς βιβλιοπωλείοις τών 
XX. Κωνσταντινίδου, Βλαστού, Νάκη, Wilberg, Beck καί 
Κουσουλίνου.

Ε ΞΕΔΟ Θ Η ΣΑΝ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Δ Ρ Ο Σ Ι Ν Η

ΕΙ  Δ Υ Α Λ Ι Α
Ν εοε Τ ομος Π οιημάτων·. —  Δρχ. 2,50 

Ε Ρ Γ Α  Τ Ο Υ  Α Υ Τ Ο Υ
ΙΣΤΟΙ ΑΡΑΧΝΗΣ .   ..  δρ. ν. 1
ΣΤΑΛΑΚ ΤΙΤΑ Ι..................................................... 2
ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΔΙ .·. ............................... 2
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΙ ΕΝ Τ Η Ν Ο  ...... . . .  ■ 1

ΙΙωλοΟνται έ ν  τ φ  Γ ρ α φ ε ί ω  τ ή ;  Ε Σ Τ Ι Α Σ .

Ά π ο σ τ ίΧ Ιο τ τα ι προς αίΓοΒνΓας ¡ . Ι τ ίθ τρ α  τα χ ν -  
ίρ β μ ιχ ϋ ν  τί.ΙΰΥ .

ΕΓΧΕΙΡΙΑΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ Α Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ. 
ΤΗΤΟΣ λόχου, ίλης ή πυροβολαρχίας κτλ. Τεύχος Α’ ■— 
Έγκριβεν ύπό τού υπουργείου τών στρατιωτικών ύπό Ίωάν- 
νου Π. Καρακάλου, λοχαγού. Έν Άβήναι; 1883. 8ον, σελ. 
386. Τιμαται δραχ. 2.
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