
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν  Τ Η Σ  Ε Σ Τ Ι Α Σ
A p i ® · 4 2 9 . -------- 17  μ α ρ γ ι ο υ  l e e s ---------Δ ε π τ α  Ι Ο

ΓΡΑΦ ΕΙΟ Ν  t?¡c Εστίας: ΈπΙ τ7)ς λεωφόρου Πανεπιστημίου, άριθ. 3g.

Ε Σ Τ Ι Α  
ΣΥΓΓΡΑΜ Μ Α Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Ν  ΕΚΔ ΙΔ Ο Μ ΕΝ Ο Ν  Κ Α Τ Α  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Ν .

Ε Τ Ο Σ 3  I "  —  A P I ® .  4 8 1

U E P I E X O H E N A

Α Ι  Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Ι Α Σ  Κ Ο Ρ Α !  ύπό Χρ. Τσούντα.
0 Ε ΙΟ Σ  Κ Α Ι  Α Ν Ε Ψ ΙΟ Σ ,  δ ι ή γ η μ α  Ed. A bou t.
Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α .
1 ΙΜ Ε ΡΟ Λ Ο Γ ΙΟ Χ  Α Ι ΙΜ Ο Α ΙΑ Α Σ Κ Λ Λ Ο Τ  βιβλιοκρισία ύπό 

Λ. Βιχέλα.
Ο Α Ν Ε Μ Ο Σ .
Η Α Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Κ Π  ΖΑΝ Π .
Τ Ο  Ε Λ Λ Η Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο  ύπό Κ. Παλαμδ.
Σ Η Μ Ε ΙΟ Σ Ε ΙΣ .

Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η ,  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α

Πρός τόν έν Γαλλία υπουργό* τοϋ ’ Εμπορίου άπεστάλη 
τό υπόμνημα, ίν ιώ  όποίω περιλαμβάνονται at ίργαοΐαι τής 
πρός όργάνωσιν τής παγκόσμιας Έκθέσεως τοϋ 1889 εν Πα- 
ριαίοις συσταθείσης ’Επιτροπής.

Έχ τών πρώτων έκρίθη έπάναγχες ύπό τής έν λόγω επι
τροπής ή εις δύο μεγάλα τμήματα διαίρεσις των άνεγερθησο- 
μένων οικοδομημάτων εις τό τμήμα, ίν ω θά Ιπιδειχθώσιν 
at πνευματικοί πρόοδοι, χαί εις εχεΓνο, έν φ θά έχτεθώσι 
τά προϊόντα έχάατου έθνους. Ή  επιτροπή έπιθυμεΓ νά ανά
πτυξη μεγάλως τάς έπιστημονιχάς διαλέξεις χαί τά διεθνή 
συνέδρια, βασιζόμενη έπι τής πλήρους αυτών επιτυχίας έν τή 
Εκθέσει τοϋ 1878· προτίβεται δ’ όπως 5Γ αύτων παράσχρ 
οίονε'ι εγκυκλοπαιδικήν έπιθεώρησιν των καταχτήσεων του 
ανθρωπίνου πνεύματος από τής αρχής τοϋ αίώνος. Παρά τάς 
βιβλιοβήκας, τά εργαστήρια καί τάς αίβούσας των αναγνω
σμάτων θέλει έγκατασταθή διεθνής χώρος, συνενών πάντα τά 
τόν Ολικόν βίον έπιρρωννυοντα. Έλήφθη πρόνοια όπως τό 
μέρος τοϋτο τής Έκθέσεως είνε ώς οΐόν τε εγγύτερον τοϋ 
κέντρου τών Παρισίων.

'Εν τή 'Εκθέσει τοϋ 1889 τά γεωργικά προϊόντα θέλουσι 
χαταταχθή κατά τρόπον κρείττονα τών προηγηθεισών 'Εκθέ
σεων και σχηματίσει ούτω βι’  έκάστην χώραν σύνολόν τι, εξ 
ου θα καθίσταται δυνατή ή εξακρίβωσις τών όρων τής πα
ραγωγής καί αί μέθοδοι, τών όποιων γίνεται χρήσις. Τά α
γροτικά εκθέματα έκάστης επικρατεί ας θέλουσι παράσχει 
σαφή, ακριβή καί πλήρη ιδέαν τής καλλιέργειας, τής σπου- 
δαιότητος αύτής και τών όρων, ύφ’ οϋς διενεργεΓται.

Τα μέγαρα τής Έκθέσεως θέλουσιν άνεγερθή έν τώ πεδίο» 
τοϋ Άρεως. Ή  επιτροπή, άποκρούσασα τήν ιδέαν οικοδο
μής ένός μόνου μεγάρου, σχοπεΓ νά άνεγείρη δύο τοιαϋτα, 
δτινα θά περιλαμβάνωσι τό |ΐέν τάς Τέχνας, τό δε τάς Έπι- 
στήμας. Έξέφρασε δέ τήν ευχήν όπως άμφότερα ταΰτα κα- 
τασχευασθώσι μόνιμα* διότι αί οίχοδομαί αΐ ώρισμέναι διά 
τάς είδιχάς καί περιοδικώς τελουμένας έχθέσεις, ιδία δέ διά 
τάς τελουμένας έπ’ άγαθώ τής έπιστήμης καί δεομένας άφθο
νων μέσων, οϊον υδατος, φωταερίου, άτμοϋ, ήλεκτρισμοΰ, 
έλλείπουσιν έν Παρισίοις, ανεπαρκούς ίντος τοϋ Βιομηχανι
κού Μεγάρου.

Τά έπι τοϋ πεδίου τοϋ Άρεως οικοδομήματα, συγκείμε
να εκ τοϋ παλατιού τών Τεχνών καί τοϋ τών 'Επιστημών, 
εκ τοϋ Τμήματος τών μηχανών, καί έκ διαφόρων άλλων με- 
σολαβούντων χτιρίων θέλουσι κατάσχει έπιφάνειαν 280,000 
μέτρων.

Τό σύνολον τών άναγκαιουσών πρός οικοδομήν καί έγκα- 
θίδρυσιν δαπανών έξετιμήθη εις 50 εκατομμύρια. Τάς δαπά- 
νας ταύτας θέλουσι καλύψει πρόσοδοι, ώ; έξης υπολογιζόμε
να!· 28 έκατομμύρια εξ έπιχορηγίας τοϋ Κράτους καί τής 
πόλεως· έκ τών επισκέψεων ημέρας καί νυκτδς 14 έκατομ
μύρια· έκ διαφόρων άλλων χορηγήσεων t5 έκατομμύρια, 1 
εκατομμύριου εξ άναπωλουμένων ειδών, εν συνόλω 58 έκα- 

, τομμύρια· έξ ού έλπίζεται ότι ή Έκθεσις τοϋ 1889 θέλει

παράσχει κέρδος. Πρός τούτοις ή βπ:τροπή εγνωμάτευσε τήν 
σύστασήν βοηθητικής Έτ«ιρΙας δια τήν *Εχ9εσιν ίκ κεφα- 
λαιου ουχί κατωτέρου τών 10 έκατομμυρίων οΰδ’ άνωτέρου 
τών 25, μετά ^τής ύποχρεώσεως ότι μόνον έν περιπτώσει 
εξαντλήσεως τών ύπό τής πόλεως καί τοϋ κράτους χορηγη- 
Θησομένων 28 εκατομμυρίων, δτινα έν πρώτοις θέλουσι δα- 
πανηθή esc τήν Έκθεσιν, καί έν περιπτώσει άνεπαρκείας 
τών όλιχών προσόδων τής ΈχθέσΛ»; γενήσεται χρήσις τών 
χρημάτων τής Εταιρίας. Τά κέρδη δέ τής Έκθέσεως θέλουσι 
διανεμηθή μεταξύ τής πόλεως τών Παρισίων, τοϋ Κράτους, 
καί τής Βοηθητικής Εταιρίας, άναλάγως τών δαπανών καί 
υποχρεώσεων αυτών.

— Έν τινι τών τελευταίων συνεδριάσεων τής Γαλλικής 
Ακαδημίας συνεζητήθη τό θέμα διά τό ποιητικόν διαγώνι
σμα, όπερ κριθήσεται κατά τό έπιόν έτος. Μετά τάς άχου- 
σθείσας γνωμας τινών ακαδημαϊκών, άλλων μέν φρονούντων 
οτι πρεπει να έπιτραπή είς τούς διαγωνισθησομένους ή έχλο- 
γη τοϋ θέματος, άλλων δέ προτεινόντων τό έγκώμιον τής 
πτωχείας, ή τής μετριότητος, έγένετο δεχτόν, τή προτάσει 
του Taine, ύποστηριζομένου ύπό τού Renan, όπως ώς θέμα 
τοϋ έπιόντος διαγωνισμού όρισθή ή ffaUJàç 'Atfr/râ.

— Τό χρυσοΰν μετάλλιον τής Βασιλικής αστρονομικής 
Εταιρίας τοϋ Λονδίνου άπενεμήθη βες τόν εξοχον άγγλον 
αστρονόμον W. Huggins.

— Ό  ανεψιός τοϋ Γάλλου στρατηγού Πικάρ έφεϋρε νέον 
όπλον, πληρούμενον είς δύο χρόνους καί ρίπτον άνά παν 
λεπτόν 30 βολάς.

— Έν Ουγγαρία άπέθανεν έσχάτως διάσημος Αθίγγανος 
μουσικός ό Racz Pali, άνήρ λίαν παράδοξος τόν χαρακτήρα. 
Διηύθυνεν ορχήστραν, ήτις περιήρχετο τάς ευρωπαϊκά; πρω· 
τευούσας, άκουομένη μετά μεγάλης έπιτυχίας. Ό  Racz 
Pali διέμενε κυρίως Ιν Λονδίνω, ένθα ό πρίγκιψ τής Ουαλ- 
λίας εχάρισε πρός αυτόν αδαμάντινου δακτύλιον αξίας πολ
λών χιλιάδων φράγκων. Τετράκις νυμφευβείς, απέκτησε τεσ
σαράκοντα τέσσαρα τέκνα, δτινα παρίσταντο άπαντα παρά 
τήν κλίνην τοϋ θανάτου του.

— Ό  Βίκτωρ Ούγκώ. ούτινος τό εϋρωστον καί νεάζον, 
ούτως είπιΓν, γήρας, Ιθαύμασαν πάντε; ο! προσελθόντες νά 
προσενέγκωσιν αυτώ τόν φόρον τής λατρείας έπι τή έπετη- 
ρίδι τών γενεθλίων του, δέ* διεκρίνετο πάντοτε έπι σωμα
τική ακμή' ταύτην έκτήσατο βραδύτερου έν τή μακριά αυ
τού έξορία. Ουδέποτε δέ πλάσμα ήλθεν είς τόν κόσμον τόσω 
αδύνατον χαί νοσηρόν, παρέχον όλιγωτέρας ελπίδας βιωιι- 
μότητος. Ή  κυρία Ούγκώ γράφει που τά κατά τήν γέννησιν 
τοϋ συζύγου της, καθ' δ ήκουσεν αφηγούμενα ίηιό τής μη- 
τρός τού ποιητοΰ. ·  ΤΗτο κατά τδ ύψος ίσος μέ ?ν μαχαι
ριού. Διά να τόν σπαργανώσουν τόν άπέθηκαν επάνω είς 
μίαν έδραν, όπου έπιανε τόσον ολίγον τόπον, ώστε ήόύναντο 
μαζή του νά χωρέσου* καί άλλοι ίς ώς αυτόν. Έκάλεσαν 
του; αδελφού; του διά νά τόν Γδουν. Είχεν έλθει τόσον 
^ΧΊμος εις τό* κόσμον, και τόσον ολίγον ώμοίαζε μέ αν
θρώπινον δν, ώστε 6 παχουλός Ευγένιος, ό αδελφός του, 
όστις ητο 18 μηνών, καί μόλις ώμίλει, ανέκραξε παρατηρώ* 
αυτόν: »ΟΛ ! la bébete! ·  Ό  Ευγένιο; άπέθνησκεν έν πλή- 
ρει ακμή τής ήλικίας, έν φ τόν Ούγκώ θά εύτυχήση 'σως 
να προσίδνι ανατελλων καί ό εικοστός αιών.

Έξεδόθη άρτι τό Δ* τεύχος τής · Αρχαιολογικής Έφημε- 
ρίδος », ουτινος τά περιεχόμενα αναγράφομε* ενταύθα : Στε
φάνου Α. Κουμανούδη, 'Αττικόν ψήφισμα — X. Τσιύντα. 
Επιγραφή έξ Άκροπόλεως. — Τ. Νερούτσου, Σημειώσεις 
έπι δέκα μομίαις. — Δ. Φιλιού, Γλυπτά έξ ΈλευσΓνος. —
I. X. Δραγάτση, Έπιγραφαί έκ Πειραιώς.— Κ. Καραπάνου, 
Ό  ναό; τοϋ Απόλλωνος Τπερτελεάτου. — I. Πανταζίδου, 
ΒραχεΓαι σημειώσεις εις τινας έξ ΈλευσΓνος έπιγραφάς.

Σύμμιχτα : Α. Νικήτσχη, Ποοσθήχη είς τήν έχ Δελφών 
επιγραφήν. —  I. X. Δραγάτση, ’Αναθηματική έκ Πειραιώς 
επιγραφή. — Κ. Δ. Μυλωνά, Επιγραφή έχ τής Άχροπό- 
λεως.—Τοϋ αύτοϋ, Επιγραφή έχ Θεσσαλίας. — Α. Δημη-
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τριόδου, Έπιγραφαί έχ Τυρνάβου. — Στεφάνου Δ. Κουμα- 
νούδη, Διόρθωσις εις τδ έν σελίδι 161 ψήφισμα.—X  Τσούν- 
τα, Προσθήκη «ϊς τήν έξ Άχροπόλεω; έπιγραφήν.

’Απεεβονίσματβ : Πανομοιότυπο» Άττιχοϋ ψηφίσματος. 
—"P|if ‘ov Επιγραφής «Ε Άχροπόλεως.—"Ομοιον Ιερογλυ
φικών επιγραφών.— Ηαρένθετο; πιναξ πανομοιότυπων επι
γραφών. — Τρεις παρένθετοι πίνακες πανομοιότυπων επι
γραφών.

Λπ-αιτησει; προς τον γρα ψ / ιππ  e r  ζω  υπ ' αριθ. 
ί2 5  Ά ε Λ ζ ιω  τη ς  E trr ia c · rijr επ ιχ ρ ισ ιχ  χατα  της 
• Δ ια τρ ιβής -κερί azorov χα ι α π χεν μ α ζισ ζο ν  γραφής 
m e  Ε Λ ,Ιηηχης γ ίω σσ η ς , νπο JV. H. Φ α ρ ά ν .

Σας παρακαλώ, Αξιότιμε Κύριε Συντακτα της «Εστίας·, 
να δημοσιεύσετε την παρούσαν απαντησιν μου εν τω Λελ- 
τιω του Περιοδικού σας, ως εχει, ανευ τόνων και πνευμάτων, 
οπως, επι παραδείγματος σ\ηριζομενος ο αναγνώστης, χρινη 
καλλίτερο» επι του προχειμενου ζητήματος.

Εκ των γραφόμενων του επικριτου μου καταφαίνεται οτι 
δεν ενοησε καλώς το ζητημα, το οποίον ίετω εις μελετην 
των καταλλήλων να χρινωσι επι των τοιουτων ζητημάτων. 
Δια τούτο δε θα προσπαθήσω ενταύθα, εν συνοψει, να τω 
υποδείξω τα κυριωτερα σημεία του ζητήματος τουτου.

α) Η διάφορά, ητις υπάρχει μεταξύ εμου και των ενασχο- 
ληθεντω» κατα καιρούς κατα του τονισμού των ελληνικών 
λεξεων, είναι η έξης. Εκείνοι ενοουν και εννοούν πάντοτε 
(διότι τοιουτοι είναι οι Ευρωπαίοι, και κατ’ εξοχην οι Αγ
γλοι ) οτι δυνανται να προφέρουν μιαν ελληνικήν XeÇtv οπως 
θελουσιν, αιροντες βηλαδη την φωνήν των οπου και οπως θε- 
λουσιν. Τουναντίον δ* εγω λεγω οτι οι ουτο» σκεπτομενοι 
παλνωνται πλάνην οικτραν, διότι η ελληνική γλωσσά επαθε 
μεν, ουδεποτε ομως επαυσε του να ζη. Ο τονισμος λοιπον 
των λεξεων υπάρχει κατ’ ουσίαν εις την ζωσαν ελληνικήν 
γλώσσαν. 0 βονΛομετος, ας μ ο ι απόδειξη  ro  e ra rz io r .

6) Οταν σπουδαζη τις μιαν γλωσσά» παρουσιαζουσαν το 
φαινόμενό» τούτο του τονισμού, τοτε εχει αναγκην ενος ση
μείου, το οποίο» να τω υποδεικνυη την συλλαβήν εις την 
οποίαν οφείλει να αιρη την φωνήν του. Οταν ομως εχμαθη 
την γλώσσαν ταυτην, τοτε δεν εχει αναγκην του σημείου 
τουτου. Ο δε μητρικην γλώσσαν εχων την γλώσσαν ταυτην, 
β·ν εχει ουδολως αναγκην του σημείου τουτου. Τοιουτον τι 
συμβαίνει δια την εκμαθησιν της ιταλικής, της ρωσσικης, της 
γερμανικής και άλλων προσέτι γλωσσων.

γ) Εις την ελληνικήν γλώσσαν υπαρχούσι τρεις διάφοροι 
τονοι, οι οποίοι κκμνουσι μιαν και την αυτήν εργασίαν, 
δηλαδη δεικνυουσι την συλλαβήν της λεξεως εις την οποίαν 
οφειλομεν να υψωσωμεν την φωνήν μας εν τη προφορά της 
λεξεως ταυτης. Ειζεθυμοv r  Se χ α ι επ ιθυμώ  π ά ν το τε  
ra  μάθω τ ις  ο σχοπος tue π ο ιχ ι,ΐια ς  ζω τ  τριών 
τον ζω ν  σημείω ν. Το οτι η ποικιλία των τριών τούτων 
σημείων παρεχει μεγαλην δυσκολίαν εις την ορθογραφίαν της 
γλωσσης μας, τούτο εινε γεγονος αναμφισβητητον.

δ) Οταν αφαιρουμεν απο μιαν λεξιν τδ η, το υ και τας 
δίφθογγους ε ι, οι, ν ι και ταυτα αντικαθιστωμεν δια του ι, 
τοτε καταστρεφομεν την ρίζαν της λεξεως ταυτης. Τουναν
τίον δε, οτα» αφαιρουμεν απο μιαν λεξιν τους τονους της, 
και την ψιλήν, οχι ομως και την δασειαν, η λεξις αυτη δεν 
πάσχει ουδενα ακρωτηριασμόν. 0 χαζαδεχομενας, ας 
μοι απόδειξη  το ενά ντιον .

Ο επικριτής μου, ως ¿μβριθεστερον και ουχι α π .Ιον  
στερον  κρίνων, ας μοι λυση τα τεσσαρα ταυτα σημεία του 
ζητήματος μου.

Ν . Β Φ αρδύς 
Σαμοθραξ.

Παρακαλουμεθα Οπό τής Διευθύνσεως του έν Κωνσταντι 
νουπόλει Περιοδικού Κόσμον να δηλώσωμεν οτι ή διακοπή 
αυτοϋ προήλθε» έκ τής άξιώσεω; τής τουρκικής λογοκρισίας 
του έπιθεωρεΓν άπασαν τήνΰλη ν αϋτοΰ πρδ τής δημοσιεύσεως. 
Τδ μέτρον τούτο κατέστησεν αδύνατον τήν περαιτέρω έξα- 
κολουθησιν τοϋ Περιοδικού. Οϋχ ήττον έλπίζεται ότι δσονού- 
πω ή Όθωμ. Κυβέρνησις, συνεπεία αναφορών τής Διευθύν- 
σεως, θα χορηγήση αυτή άδειαν άφομοιώσεως τοϋ Κόσμον 
πρδ; τας πολιτικός εφημερίδας ( αίτινες έκδίδονται άνευ τής 
έκ προτέρου λογοκρισίας |, τότε δε τδ έν λόγω Περιοδικόν 
έξακολουθήσει τήν ϊκδοσιν αΰτοϋ.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Περί τθ̂ ς νήσου Στχίνου, Πραγματεία ΰπό άρχαιολο- 
γικήν. Ιστορικήν κα! στατιστικήν εποψιν ( μετά εέκόνος ) 
ύπό̂  Ζαβειρίου Λ. Γαβαλά, φοιτητών τής φιλολογίας. Έν 
Άθήναις. Έκ τοϋ τυπογραφείου Λ. Τρίμη. ¡885. Σελ. 62.

['11 προκειμένη πραγματεία έργο» πρώτον νεαρού φοιτη- 
τοϋ τοϋ Πανεπιστημίου, φιλοτιμώ; θελήσαντο; να γράψη 
περί τής πατρίδος του, χα! χαταστήση γνωστά τό χατ 
αύτήν, δίδει ίχανώς τήν εικόνα τής νησίδος Χιχίνου καί τής 
ιστορίας αυτής χκ! τής αρχαιολογίας. Όφιλοπονήσας περιε 
σύναξεν έπιμελώς παν ο,τι οί αρχαίοι περί τής νησίδος 
άναφέρουσι καθώς καί οί νεώτεροι, έν οίς είδιχώς περί ταύ- 
της έγραψαν ό Ross καί ό Reillgarmru, Προσέθηκε δέ >αί 
ό ίδιος τινά περί ηθών καί έθιμων. Ελπίζομε/οτι σύν τώ 
γ ρίνιρ δ κ. Γαβαλάς_ θέλει συμπληρώσει άτελείας τινάς τοϋ 
έργου του, ας καί αυτός οΰτος όμολογεΐ,,όπως οΰτω άποτε- 
λεσθή πλήρης μονογραφία περί τής νήσου Σίκινου, γεγραμ· 
μένη ύπό εγχωρίου εχοντος πάντοτε πλ^οτεραν γνώσιν τιϋ- 
τόπου του καί ευκολίας καί χρόνον πρός μελέτην ,αύτοΰ καί 
««ρεγραφήν.)

Ueber das Verhältniss der phosphorsaure ¡um Stick
stoff im Uarn, bei Fütterung mit Uehiriuubstain. voll 
Georgios Politis aus Gorfu. Müntbeu 1884. Σελ. 26.

Ή προκειμένη πραγματεία «Περί τής οχέσιω; του φωσ 
φορικού όξέοί πρίς τήν άπόκρισιν τοϋ άζωτου διά των ου
ρών έν χρήσει τροφή; έξ εγκεφαλικής ουσίας» σκοπεί τήν 
λύσιν φυσιολογικού προόλήμοτο;, ήτοι όποιαν οημαοίαν 
άσκεί έπί τοϋ ποσού τοϋ αζώτου καί του φωσφορικού ¿ξέος 
των άποχρινομένων διά των ούρων ή Ορέψις ζώου οι' εγκε
φαλικής ουσίας, καί ποιας ταλαντεόσεις ΰφίσταται τό ποσόν 
τούτο κατά τό διάστημα τής ημέρας, παρεχομένων είς τό 
ζώον φωσφορικών όργανικών ενώσεων, οίον τής λεκιθίνης 
Ιν τφ έγχεφάλιρ, καί οΰχί άνοργάνων οπως διά τών συνήθων 
τροφών. Διά τής έργασίος ταυτης, ής ή έκτενεστέρα άνάλυ- 
σις ανήκει εις ειδικόν περιοδικόν, ό κ. Γ. Πολίτης έδειξε» 
ότι χέχτηται τό έκιστημονικόν πνεύμα καί τήν μέθοδον τής 
Ιρεϋνης δυσχερών έπιατημονικών προβλημάτων, χα! ότι τό 
ζήτημά του ανέλυσε καί έπεξειργασθη μεΓ όλης τής δυνα
τή; έπιστημονική; τελειότητος.

------ -«JLSiS'SäprSiSiJLJ ----
Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ

15 Μαρτίου, Παραατχυϊ».

Νέοι όσημέραι έκλογικοί συνδυασμοί έξαχολουθοϋσ·. έξ»γ- 
γελλόμενοι είς τός έφημερίδας, και νέα τηλεγραφήματα 
δεξιώσεων καί διαμαρτυρήσεων. Παρήλθεν ή νδμιμος προ
θεσμία πρός αιτήσεις συνταγματικών αδειών, καί ό τελευ
ταίος αιτήσας ταιαΰτην αξιωματικός Ισημειώθη ύπδ αϋ- 
ξοντα άοιθμδν 98, μεθ* 8 χαταρτισβεΓσα έδημοσιεΰθη στατι
στική, απαριθμούσα τούς τυχόντας άδειας σ-υμφώνως πρδς 
τούς βαθμούς αύτών. Ή  έν λόγω στατιστική περιλαμβάνει 
πάσας τας ιεραρχίας τών βαθμών, άπό τοϋ υποστρατήγου 
μέχρι τοϋ άνθυπολοχαγοϋ· τήν σχετικήν πλειοψηφίαν έν 
αΰτοΓς άποτελούσιν οί λοχαγοί άνερχόμενοι είς 31. Τό δι
καστικό γραφεία ήρξαντο άπδ τοϋδε άργοϋντα δια τας έορ- 
τός τοϋ Πάσχα «αί τήν άλλην έργασία» τών έκλογών. 
Άλλό παρό τήν έχλργιχήν κίνησιν, τούς θορύβους, καί τός 
ανωμαλίας, έτέρα πάντη άλλοία έργασία άνεπ-.ΰχίη παραλ- 
λήλως τή πρώτη, άθορυβωτέρα, άλλό μάλλον άξία καταγρα
φής καί μνείας.

Καί πρώτον. Έπτα κατακυρώσεις έγένοντο έν τω νομαρ
χιακό) καταστηματι δια κατασκευός όδών Εθνική όδδς 
άπδ Χαλκίδος είς Βάθειαν, δύο έτεραι, τμήματα τής άπδ 
Πατρών είς Κόρινθον, οδός από Σπάρτης είς Γεράχιον, όδδς 
άπδ Γυθείου εις Τσίμοβα, απδ Πατρών είς Πύργον, άπδ 
Χρυσού εις Δελφούς. Δια πασας τας όδους ταυτας προύπε- 
λογίσθη εν συνόλω ποσον έκ δραχμών 4,227,155 μέ τός 
άναλόγους έκπτώσεις. Δεύτερον, ενεκρΐθη ύπδ. τοϋ συμβουλίου 
τών δημοσίων έργων ή κατασκευή δύο γεφυρών έπί τοϋ 
’Αχελώου. Διό τών έργων τούτων άναμφίβολον εινε ότι 
σπουδαίως πλουτίζεται ή ήμετέρα συγκοινωνία’ τδ δέ κυ- 
ριώτερον, έκάστη προστιθεμένη γέφυρα τις οίδεν δπόσους 
σώζει έξ έχείνων, οΓτινες θό ώρίζοντο ίσως θύματα τών χ»ι-
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μιρινών διαβάσεων τών ποταμών μας, θύματα καθ έκαστον 
έτος άναγραφόμενα.

Ώς τρίτη είδησις μεταξύ τών άξιοσημειώτων τής έβδο- 
μάδος δύναται νό καταταχθή ή είς τός εργασία; τής Κω- 
παΐδος άφορώσα διάτρησις τής υπονόμου Καρδίτσης, κατε- 
χούσης μήκος 760 μέτρων. Ή  περάτωσις τού_έργου τούτου,
τοϋ μεγίστου καί έπιπονωτάτου πάντων τών πρός άποξή- 
ρανσιν τής Κωπαίδος, άνηγγέλθη ^τηλεγραφικώς έχ θηβών. 
Διά τή; υπονόμου ταύτης τό ΰδατα είσρέουσιν είς τήν 
Παραλίμνην, υπολείπεται δέ ή κατασκευή καί δευτέρας σή- 
ραγγος, τή; έκ τής Πχραλίμνης είς τήν θάλασσαν διοχε- 
τευούσης τό ΰδατα, όπως συντελεοθή τό όλον έργον, όπερ 
εικάζεται ότι δέν θέλει βραδύνει. Έπί τρ άποπερατώσει τής 
σήραγγος τής Καρδίτσης ήγγέλθη έκ Συρου ότι υψώθησαν 
αί μετοχαί τής Κωπαίδος.

Τέταρτον, έχομεν τας πορείας καί τός άσκήσεις, είς ας 
συντόνως άπό τίνος έπιδίδετατ ό έν τή πρωτευούση στρατός 
ύπδ τήν άνωτάτην έποπτείαν τοϋ στρατηγού Βοσσέρ. Έχ- 
δρομαί μέχρι Δαφνίου καί στρατιωτικαί έπί τών έκείσε λό
φων παρατάξεις τών ταγμάτων του πυροβολικού, ασκήσεις 
πορείας είς Τράχωνας τών πεζικών, μηχανικών καί εύζωνι- 
κών σωμάτων ήκολούθησαν ώς συνέχεια τών πρδ τίνος αρ- 
ξαμένων γυμνασίων, άτινα άσκοϋσι καταλλήλως τούς όπλί- 
τας, παρέχουσιν άφορμήν είς τούς αρμοδίους νό χατίδωσιν 
εμφανέστερο» τός έλλείψεις καί μελετήσωσι τήν διδρθωσιν 
αύτών, «ίς δε τούς μετ’ ενδιαφέροντος παρακολουθοΰντας εν 
ταϊς δδοίς τούς έν συντάξει παρελαύνοντας στρατιώτας παοέ- 
χουσι συγκινοϋν καί μυρίας σκέψεις διεγείρον θέαμα.

Πέμπτο», καταδιώκεται καί έν Έλλάδι ή τυποκλοπία. 
Έν Πάτραις τδ δικαστήριο» τών Πλημμελειοδικών χατεδί- 
χασε βιβλιοπώλην, κατηγορούμενον έπί χλεψιτύπω άνατυποι- 
σει διδακτικών συγγραμμάτων τών παρ’ ήμί» καθηγητών χχ. 
Α. Διομ. Κυριάκού, καί Β. Σκορδέλη. Ή  δίκη έκρίθη αξιο
σημείωτος έν τοίς δικαστικοίς χρονικοί:, καθ’ 8 πρώτη» 
φορό» άφορώσα είς τοιοΰτου είδους άδίκημα. όπερ είωθεν 
άρχήθεν νά παρακολουθή άδιαφορία ή ατιμωρησία. Χαιρετί- 
ζομεν τήν άπόφασιν τών διχαστών ώς ευοίωνον αυγήν ασφχ- 
λεστέρου μέλλοντος είς τού; συγγραφείς έκπαιδευτιχώ» βι
βλίων, διότι τήν μοίραν τών άλλων συγγραφέων παρ’ ήμίν 
οΰδείς τυποκλόπος επί τοϋ παρόντος φθονεί.

Άλλ’ έσχε καί τό  δυσάρεστα αύτής ή παρελθοϋσα έβδο
μός. Οΰτω κατα τδ μεσονύκτιον τής Κυριακής όσοι δεν ησαν 
βαθύτατα βεβυθισμένοι είς τδν ΰπνον.έξηγέρθησαν ύπδ, ζωη
ροί σεισμικής δβνήσεως συνοβευθείσης καί ύπδ βοής υποχθο
νίου. Οί δειλότεροι άνετινάχθησαν ώς συνήθως, ζητοϋντες 
άσυλον μακρόν,τής κλίνης των, τινές δ’ εν τή παραζάλη των 
έκριναν τήν δόνησιν ώς άποτέλεσμα νέας τίνος έκρήξεως, έκ 
τών ιερό τίνος συνήθων ήμίν. Ή  διεύθυνσις τού σεισμοί ήτο 
άπδ τοϋ Ν. Α. πρδς τδ Β. Δ. Άλλό τδ γεγονός ητον έκ τών 
όλιγώτερον δυσάρεστων έν σχέσει πρδς έτερα κατ’ αυτός 
συμβάντα,

Ή  έκτρο^ίασις τοϋ άπ' ’Αθηνών είς Κηφισσίαν σιδηρο
δρόμου δέν επέφερε μέν άπευκταία, άλλό προυξένησεν ανη
συχίας και σκέψεις άλλοίας τών προξενουμένων ύπδ τών κα
ταστρεπτικών σφαδασμών τοϋ όγκου τής γής, ήτις δέν έχει 
νό δωση λόγον πρδς ήμας διό τός παρεκτροπές της, ουδ’ έχει 
άλλους υπευθύνους. Μετά ποικίλας διαδόσεις έγνώσθη ότι τό 
γεγονός προήλθεν εκ τής προσαρμόσεως εν τή αυτή πορεία 
βαγονίων άνομοίου κατασκευής, ληφθέντων έκ τοϋ γειτονικού 
τώ σιδηοοδρόμω Λαυρείου σιδηροδρόμου.
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κ. Σ. Β. Βραίλαν. Άπάντησίν μας έχετε ταχυδρομικώς. 
κ. Α. Μ. 'Οδησσόν. Ένεγράψαμεν καί τόν κ. Π. Α. Πάντα 
τα ζητηθέντα καί επιστολήν μας λαμβάνετε ταχυδρομικώς. — 
κ. Δ. Π. Α. Έν τή καλή εποχή τής φιλολογία; ή μυθιστο
ρία δέν ήτο γνωστή παρ' άρχαίοις. Έ ν μόνον έργον τοϋ 
είδους τούτου έχομεν έκ τών χρόνων εκείνων, την ·  Κυρου 
Παιδείαν » τοϋ Ξενοφώντο;, ήτις μαλ.λον Οεωρητεα ώς ίστο-

ριχή μυθογραφία διδακτικόν Ιχουσα χαρακτήρα. Βραδύτερο» 
όμως άνεπτύχθη ίχανώς καί ή μυθιστορία, καί έχομεν ικα
νό τοιαΰτα διαφόρων συγγραφέων έργα. Τοιαΐτα εινε τοϋ 
'Ηλιοδώρου τό · Δίθιοπικά ·,  Άχιλλέως Τατίου » τά κατά 
Λευκίππην καί Κλειτοφώντα ·,  Λόγγου ·  τό κατά Δάφνην 
καί Χλόην » και άλλα πολλά. Ωσαύτως εύδοκίμουν κατά 
τήν έποχήν τής παρακμής τό λεγόμενο ΜιΛησιαχά, διηγή
σεις ερωτικοί καί ακόλαστοι, τός όποιας ό καλός λεγόμενος 
κόσμος ευχαριστείτο άναγινώσκων, μβταφρασταί δέ έφρόντι- 
ζον νό καταστήσωσι και εις τους Ρωμαίους ευχολον τήν α- 
πόλαυσιν αυτών. Οί άξιωματικοί έφερον - μεθ’ εαυτών τας 
μυθιστορίας έχείνας είς τόν πάλ.εμον, όπως συντομεύσωσι 
τός ώρας τής απραξίας· καί οΐ Π*ρ5οι χατό τό έτος 53 π. X. 
καταστρέψαντες τδν στρατόν τοϋ Κράσσου ευρον έν τοίς 
σάχχοις τών 'Ρωμαίων πληθύν άντιτύπων Μιλησιαχών — 
χχ. Κ. Ν. I. Πύργον, Δ. X. Σύρον, Δ. Μ. Βόλον καί 
Π. Λ. Ν. Άργοστόλιο». Έλήφθησαν. — ΦίΛω Σ. “Οχι 
πάντοτε κατά τό αύτδ μέτρόν. ' Έν τώ κόσμω ύπάρχουσιν 
άνθρωποι φίλαυτοι καί άνθρωποι άφιλοκερδείς. Και φίλαυτος 
μέν εινε ό ύπερμέτρως άγαπών εαυτόν η άγαπών μόνον έαυ- 
τόν, άφιλοκερδής δέ ό άγαπών μέν εαυτόν, αλλ" έν ανάγκη 
θυσιάζων έαυτόν χάριν τών φίλων του ή ύπέρ τοϋ καθήκον
τος. — Τω ανζω . 'Οριστική καί άμετάβλητος. Μή λάβετε, 
παρακαλοϋμεν, τόν κόπον. — κ. Ζ\ Άδωρον δώρον, όταν συ- 
νοδεύηται με τδν όρον · ίόν πεσών προσκύνησης με ·. Σας 
εύχαριστοϋμεν. — κ. Κ. Ν . Τρίκκαλα. Άπηντήσαμεν προη- 
γουμένιος. Ή  παραγγελία σας έξετελέσθη. »—κ. Η. Π. Η. 
Taganrog. Έ·/εγράφησαν καί οί 1. Σας εύχαριστοϋμεν. Τό; 
άποδείξειςάπεστείλαμεν ταχυδρομικώς. —κ. Λ, Σ. Βάρναν.Τδ 
χρηματόδεμα έλήφθη. Παραγγελίαι σας έξετελέσθησαν. Ά -  
πηντήσαμε» καί ιδιαιτέρως.—κ. Δ. Β. Παρισίους. Σειρά δελ
τίων τοϋ 1884 άπεστάλη, πλήν 2 άτυχώς έξηνιλημένων. 
Όμοί ως έξηντλημένον εινε καί τδ σημειουμενον τοϋ 1883. 
Έλήφθη τδ σταλέν. Σας ευχαριστούμε». — EvrSpojir\rpia 
zne 'Ε σ τ ία ς . Πειραιά. Τό ιστορικόν άναφέρεται οΰτω ; 'Π  
μήτηρ τοϋ αύτοκράτορος Θεοφίλου (829—8421 Ευφροσύνη θέ- 
λουσα νό νυμφεύση τδν υ!ό» τη; συνεκάλεσεν έκ τών .έπαρχε 5» 
τοϋ Κράτους είς Κωνστϊντινούπολ.ν τός ώραιοτάτάς »εά- 
νιδα;. Ούτος συνήγαγεν αύτός έν τοίς άνακτόροις, ή δέ βα
σιλομήτωρ παρέδωχεν αύτώ χρυσοϋν^μήλον Γνα τδ έγχειρίση 
είς εκείνην, ήν θό έξέλεγεν έαυτω σύζυγον. Ό  Θεόφιλο; 
έστράφη πρώτον πρδς τήν ώραίαν ’ Ικαρίαν, καί χαριεντιζό
μενος είπε πρδς άύτήν · ώς άρα διό γυνοίχος έρρυη τό 
φαύλα », έννοών τήν Εΰάν. Επειδή ! οέ εκείνη άπήντησε 
προσ^υώ; « άλλό καί διό γυναικδς πηγάζει τό κρέίττονα · 
έννοουσα τήν Παναγίαν, δ Θεόφιλος ϋπολαβών, ότι ή ευ
φυΐα τής νέας ήτο πλειοτέρα τής προσηκούσης είς σύζυγον, 
έστράφη πρδς τή» σεμνήν θεοδώραν. Ή  Ίκασία έκτοτε 
κτίσασα μοναστήριον, άπεσύρθη είς αύτό καί ϊκεί διετέλεσε 
τδ έπίλοιπον τοϋ βίου προσευχομένη καί διό διαφόρων συγ
γραφών έκφράζουσα τήν πρδς τδν θεόν ευλάβειάν της.— *. 
Γ. Ζ. Βόλον. Πωλείται έν τοίς ενταύθα βιβλιοπωλείο·.; άντ: 
δραχ. 4,50.—κ. Π. A. Α. ΓΙίσκ. Τά σημειούμενα φύλλα 
άπεστάλησαν τώ κ. Κ. Τό βιβλία έχουσιν άποσταλή πρδ 
ικανών ήδη ημερών.— κ. A. Ν. Ρ. Βερολίνον. Έλήφθησαν. 
Άπαντώμεν προσεχώς. — κ. Ν. I. Π. Κωνσταντινούπολιν. 
Ένεγράψαμεν καί τδν κ. Φ- 1. Φ. Σας ευχαριστούμε». Τός 
άποδείξεις άποστέλλομεν ταχυδρομικώς. —κ.κ. Τ. Ν. X. Πά
τρας, Σ. Β. Γενεύην, Λ. X. Σμύρνην. Κ. Γ. Κ. Φάληρο-, 
χιιί Γ. Δ. Α. Κωνσταντινούπολι*. Άπεστάλησαν.—χ. Σ. Σ. 
Κ. Αίτωλιχόν. Είς έπιστολήν σας άπηντήσαμεν ταχυδρομι- 
χώς.—χ. A. S. 'Ηράκλειον. Έγένοντο αί δέουσαι παρα
στάσεις καί έλήφθη σημείωσις Γνα ή άποστολή γίνηται τοϋ 
λοιποΰ ταχτιχώς.—κ. I. 11. Π. Στρασβούργον. Έν ελλείψει 
άδειας γερμανικής τδ ένταΰθα Ίατροσυνέδριον δυναται να 
παραχώρηση αυτήν μετά έξίτασιν τοϋ διπλώματος η τών 
αποδείξεων άκροάσιω; καί άσκήσεως τοϋ αίτοΰντος εαν 
εΰρη ταύτας έπαρχείς.—κ. Μ. 11. Κ. Σμύρνην. Τό φύλλα 
άποστέλλονται ταχτιχώς είς Καρδαμύλην χατό «ήν σημείου- 
μένην διεύθυνσι»· ύποθέιομεν οέ ότι έχ ταχυδρομικής ολιγω
ρίας καθυστεροϋνται ή παρχπίπτουφι. Πρδς άποφυγην του
του νομίζομε» Θ1 ήτο προτιμδτερον νό διηυθύνοντο είς ώρι- 
σμένον πρόσωπο» άντί τοϋ Σχολείου, είς τδν διδάσκαλον 
λ. χ. ή άλλον τινά, 8ν σϊς παρακαλοΰμε» νό μας ύποδεί- 
ξητε. Ένεγράψαμεν καί τδν κ. Τ. Δ. Κ. Σάς ίύχαριστούμε'». 
—Ζ. Ο. Βερδιάνσκαν. Τό βιβλία καί επιστολήν μα; λαμβί- 
νετε ταχυδρομικώς.

/
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ι
Ουδέ τέλος ουδ' άρχήν γνωρίζω, 
πλήν μέ συνοδεύουν, μ’ άγαπώσιν 
αδελφοί ανόμοιοι εννέα.
Όταν είμαι μόνος, δέν άξίζω, 
δμως αν αυτοί προηγηθώσιν, 
ιινε ή άξια μου βέβαια.

2
Γεννιέμ’ έγω προτού τό στοχασθής, 
χαί μόλις γεννηθώ πεθαίνω ευθυς- 
κι’ αύτός που ΰστερ’ άπό ’ μένα φθάνει, 
πάντοτε θόρυβο μεγάλο χάνει.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

ι
Τό ώρολόγιον 

2
Ή  χαρδία 

3
Ό νυξ-νύξ

Ε Ν  ΤΩ ΓΡΛΦΕΙΩ  Τ Η Σ  · Ε Σ Τ ΙΑ Σ  · Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 
Τ Α  Ε 2 Η Σ  Β ΙΒ Λ ΙΑ .

Τ ο Ιΐ Α  ταΤς ¿ χα ρχ ία ις  χαί Γω είωιεριπώ άπο- 
στ/ΑΑονται τα χ ν ίρ ο μ ιχ Ο ς  τ?  προσθήκη 20  Ιΐεπ τω ν  
δια τα χνδρ . τήΛη εχάστον.

Αο. ε .
X. ΛΝΝΙΝΟΤ Έδΰ> χ ' Έ χ ε ΐ ......................  4·—
Π. ΠΡΛΙΛΛ ΦιΛοθε’ον χ α ϊ Ευγενίου ε π ι-

σ ζοΑ α ί...............................  1 —
Γ. ΔΡΟΪΙΝΗ Ά γ ρ ο ζ ιχ α Ι  Έ π ισ ζο . Ια ί  2.—

• ΕΪΛν.ΙΛια.................    2.50
• ΤρεΤς ήμε'ραι εν  Τήνιο   1.—
• Σ τα Α α χ ζ ΐτα ι........................  2.—
> ' ί σ ι ο ι  'Α ρά χνη ς ................... I .—

Λ. Π. ΚΟΤΡΤΙΔΟΤ Ο ίμ α θ η ζα Ι τοV Ε υσεβ ίου ... 1.50
• Ε ις  τη ν  θάΑασσαν...............  1 75
> Παιδιχα Δ ιη γ ή μ α τα ...........  2.—
• Π αιδ ιχοι Δ ιά λογο ι...............  1—

Φ. ΓΡΙΙΓΟΡΟΒΙΟΤ Ά θηνα ίς. Μετάφρ. Σπ. Π. Λάμ
πρου..................... ............  2.—

Α. ΜΗΛΙΑ ΡΑΚΗ “Ανδρος χα ι Κ εω ς .....  5.—
• 'Λχριτας ._.................. 3.—
■ Οί Πε'ρσαι ζο ϊ! Α ισ χύ λου . . . .  1.—
• 'Οδοιπορικά Θεσσαλίας, ’ //-

χείρον  χα ί Α Ιαχεδονίας.. . .  3.—
Α μ ο ρ γό ς .  ...............  3.—

X. ΜΠΑΙΑΡΑΚΗ ΪΙερ Ι Ά ιρομοιώσεως τω ν  φ υ -
τ ί5 ν .....................................  2.—

• Κάρολος Δ ά ρ ΰ ιν ................... 50
Π. I. ΦΕΡΜΠΟΤ Μύθοι....................................  1.50

Τα Ιπόμενα άποστέλλονται ταχυδρομιχώς τη προσθήκη 
50 λεπτών δι· έκαστον.

Δρ.
Σ. Π. ΛΑΜΠΡΟΙ- Ίσ ζο ρ ιχ ά  Μ ελετή μ α τα   5.—
Γ· ΒΙΖΤΗΧΟΤ Ά ζθ ίδ ες  Αυραι....................  5.—
Α. ΜΠΛΙΛΡΛΚΠ Κ υκλαδικά  ....................  5.—

Χ Α Ρ Τ Ο Π Ο Λ Ε Ι Ο Ν
ΠΑΛΛΗ κ α ι  ΚΟΤΖΙΑ

Έ π ε α χ ε π τ ή ρ ι ιχ  έ χ τ υ π α ύ μ ε ν »  σ τ ε γ μ ς ο ς ίω ς

’ Επί χάρτου άγγλιχοΰ άρίστης ποιότητος τα 100 δρ. 2.— 
Έπ: χάρτου̂  γαλλιχοϋ δευτέρας ποιότητος τά 100 » 1,50

’ Εν τώ αυτώ χαρτοπωλείο) χατασχευάζονται ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 
εξ ελαβτιχοΰ ( caoutchouk ) ώραιόταται, έχτυπούμεναι διά 
μελάνης όινευ ελαίου χαί πωλοϋμεναι εί’ς έλαχίστην τιμήν.

Χ Ρ Η Μ  Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

15 Μαρτίου 1885

Αάνεια τής Κυβερνήσεων Τράχουσα Τ ιμή .

Των 170,000,000 των 5 ·/. Φρ· Χ Ρ ·  348__
.  120,000.000 τών 5 .  .  .  351.—
. 60,000,000 τών 6 . . . 420.50
. 26,000,000 τών 6 , . . 399.-
• 25,000,000 τών 9 ■ ■ ■ 263.—
» 25,000,000 τών 8 ·  ■ ■ 253.—
. 10,000,000 τών 6 . . . 200.—

4,000,000 τών 8 . . . 252.—
• 6,000,000 τών 6 ·  Δρ. παλ. 92.50
Κτηματιχαί Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 370.—

Πιστωτικά Καταστήματα

ΕΤΑΙΡΙΑΙ

Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Λρ. ν. 4030.—
Γενιχή Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 163.50
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως ·  98.—
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ·  62.50
Σιδηρόδρ. Αθηνών χαί Πειραιώς.. » 409.—
Εταιρία Φωταερίου.................. Δρ. 140.—
Έλλην. Πυριτιδοποιείου............  Φρ.
'Εταιρία Δημοσίων Έργων ·
Πανελλ. Άτμοπλ. 'Εταιρίας. ·

Συναλλά γμ ατα

ΛΟΝΔΙΝΟΥ—Τραπεζικόν Όψεως  25.80
* 3μην  25.60

ΓΑΛΛΙΑΣ —ΈθνιχήςΤραπέζηςΌψεως 1.01
ν Τραπεζικόν 3 μην. 100.Ά ·

Ν ομ ίσματα

Είχοσάφραγχον...............................  20.15
Λίρα οθωμανική.............................. 23.20

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ Ν 
π -Λ -Λ -λ -ή : κ α ι  κ ι ο τ ζ ι α .

Έ ν  Άβήναις, έκΐ τής όδοΰ ΈρμοΟ.

"Απαντα τά είδη γραφικής ΰλής εις τιμάς μετρίας. Κον
δυλοφόροι παντός είδους, γραφίδες, σφραγίδες χαρασσόμεναι 
ένταΰβα. επισκεπτήρια έκτυπούμενα στιγμιαίως. Συνέστησε 
πρό πολλοί Μηχανικόν Φακ^ΛΛΟΠΟΙΕΙΟΝ. οπερ τελειο- 
ποιηθεν εσχάτως διά προσθήκης νέων μηχανημάτων κατα
σκευάζει καί προμηθεύει φακέλλου; τελειότατους εις τιμάς 
εύθηνοτέρας τών ευρωπαϊκών. Τό μέγα τούτο κατάστημα 
εΐνε τό μόνον προμηθείον κ α τά σ τ ιχ α  του γνωστοί οίκου 
Edler καί Krische τοϊ Άννοβέρου.

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Γ  Β ΙΚ Ε Λ Α

V Τ  1 V I I I  ν α̂· Τόμος καλλιτεχνικός έκ σελ.
¿1 11 Λ I I I  140.— Τιμαται δραχ. 2. Ταχυδρ. 2,20.

ΛΟΥΚΗΣ ΑΑΡΑΣ Χίου. Πρωτότυπον ελληνικόν διή
γημα. Τιμαται δραχ. 1 . — Ταχυδρομιχώς άποστελλόμε- 
νον δραχ. 1,15.

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ 4 έκδοθεΓσα άρτι εις Β'
έκδοσιν.—Δραχ. 1. Ταχυδρ. 1,10.

Έ *  Ά 6 ή **ΐ5  I *  το5  τπτ:ογρα?*ιοιι ’Λ νίρίο ,ί Κο?ομηλά 1 8 8 5 — ΙΓ ,  1014


