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ΤιμοιΙ είς τ6ν νεκρόν τού  Βίχτορος Οΰγχώ. Ά φ ’
ής στιγμής έγνώσθη ό θάνατος τοϋ Βίχτωρος Ούγχώ άπει
ρον πλήθος ανθρωπων, έκάστοτε αυξανόμενον, συνωθεΓτο καθ' 
ημέραν πρό τής οικίας αύτοΰ, καίτοι ραγδαία βροχή κατέ
πιπτε συνεχώς. Πολλοί ήγωνίζοντο να δρέψωσιν, ώς ενθύ
μια, τά φύλλα τοϋ περιβάλλοντος τό έσωθεν μέρος τοϋ τοί
χου τής οικίας κισσοΰ, ατινα έξετείνοντο είς τά έκτός. Γυ
νή τις έχλαιε κρατούσα έν τών φύλλων τούτων. Ωσαύτως 
πλήθος έπισκεπτών κατέγραφον τό όνομά των είς τό πρό 
τής θύρας ευρισκόμενον βιβλίον πολλοί, μή ασκούμενοι είς 
τοΰ ονόματος τήν καταγραφήν, προσέθειον χαί διαφόρους 
προσφωνήσεις εμμέτρους ή έν πεζώ· μεταξύ τών εγγεγραμ
μένων διεχρίνοντο πλεΓστα ονόματα εργατών τά μάλλον αν
τίθετα επαγγέλματα συνηντώντο. Οϋτω παρά τό όνομα ενός 
πρεσβευτοϋ άνεγινώσχετο τό όνομα ενός ρακοσυλλέκτου.

ΙΙλεΐστα δημοτικά συμβούλια συνελθόντα άπεφάσισαν νά 
αποστείλωσιν έπιτροπάς και στεφάνους είς τήν κηδείαν. 
Ί'ινα δέ άπένειμαν είς τάς κυριωτέρας πλατείας η όδους τών 
οικείων πόλεων τό όνομα τοϋ Ούγχώ. Έν Παρισίοις δέ τό 
ό'νομα τοΰ Ούγχώ θά φέρωσι τοΰ λοιποΰ ή πλατεΓα καί ή
όδός Eylau.

Ή  ιδέα τής έχλαΐχεύσεως τοΰ Πανθέου καί τής εν χυτώ 
καταθέσεως τοΰ Βιχτορος Ούγχώ έξεφράσθη τό πρώτον έν 
ευχή τοΰ δημοτικού συμβουλίου τών Παρισίων. Τό Πάνθεον, 
χριστιανικός ναός τιμώμενος έπ' ένόματι τής Άγιας Γενε- 
βιέβης, εϊχεν όρισθή ύπό τής Γαλλικής Έθνοσυνελεύσεως τοΰ 
1791 πρός ταφήν τών μεγάλων άνδρών τής τιμής ταύτης 
ήςιώθησαν ό Μιραβώ, ό Βολταΐρος, ό Ήουσσώ. ’ Επί Μεγά
λου Ναπολέοντος καί Βουρβώνων τό Πάνθεον είχεν αποδοθή 
εις τόν κλήρον, έπί Λουδοβίκου Φιλίππου άποκατεστάθη είς 
τόν πρώτον αύτοΰ προορισμόν, καί έπί Γ’ Ναπολέοντος απε- 
δόθη αύθις είς τήν εκκλησίαν. Ήδη, τή προτάσει τοΰ Προέ
δρου τής Δημοκρατίας, τδ Πάνθεον έξελαΓκεύθη έκ τρίτου, 
καί ώρίσθη όπως ταφή έν αυτώ όνεκρός τοΰ Βίκτορος Ούγκω.

Έν τώ δημοτικώ συμβουλίω τής Μαδρίτης έμελλε να 
συζητηθή πρότασις, διά τής όποιας ή όδός Reina έν ή διέ- 
μεινεν δ Ούγκώ χληθή τοΰ λοιποΰ διά τοΰ όνόματός του. 
Πάντα σχεδόν τά έπιστημονικά χαί φιλολογικά σωματεΓα 
τής Ισπανίας διοργανίζουσι τελετάς πρός τιμήν τοΰ ένδοξου
ποιητοΰ.

Ό  θάνατος τοΰ Ούγκώ έγένετο άντικείμενον ζωηρών εκ
δηλώσεων θλίψεως καί θαυμασμού έν τώ Ίταλεκώ Κοινοβου- 
λίω χαί το?ς πανεπιστημίοις Πίσσης καί Γενουης.

Έν Λονδίνω μόλις γνωσθείς ό θάνατο; ¿προξένησε J5a- 
θεΓαν έντύπωσιν παρά τώ έκεΓ πληθυσμώ. ΙΙάσαι αί εφη- 
μερίδες τών πρωτευουσών πόλεων τήςΆγγλίας έποίησαν ειδι
κές έχδόσεις, αΓτινες πάραυτα έξηντλήθησαν. Είς πάντα τά 
«ιλολογικά καί καλλιτεχνικά κέντρα τοΰ Λονδίνου ή εΐδησις 
τοΰ θανάτου προύκάλεσε πολυαρίθμους καί ζωηράς διαλέξεις. 
Ό  ποιητής Τέννυσον καί πλεΓσται δραματιχαί καί φιλολο-

γικαί έταιρίαι τοΰ Λονδίνου άπεφάσισαν νά χαταθέσωσι στε
φάνους είς τό φέρετρον τοΰ Ούγχώ.

Τό Πορτογαλλικόν Κοινοβούλιον όμοψήφως άπεφίσισεν 
όπως έγγραφή είς τά πρακτικά τής συνεδριάσεως ή έχφρασις 
τής θλίψεως αύτοΰ έπί τώ θανάτω τοΰ ποιητοΰ.

Πρός διοργάνωσιν τών τής κηδείας ώρίσθη ύπό τοΰ υπουρ
γού τών εσωτερικών έπιτροπή ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Διευ- 
θυντοΰ τών 'Ωραίων Τεχνών Τυρκέ. Τής έπιτροπή; μετέ- 
χουσιν ό Αύγουστος Βακερί, 6 έπιστήθιος τοΰ Ούγκώ, ό 
'Ρενάν, ό αντιπρόεδρος τής Γερουσίας, καί άλλοι, αρχιτέ
κτονες, γλυπται καί ζωγράφοι. Ό  νεκρός ώρίσθη όπως έκτεθή 
ύπό την θριαμβικήν Αψίδα, καταλλήλως διακοσμηθεΓσαν. 
Υπέρ τά τετρακόσια σωματεΓα ένεγράφησαν είς τόν έπί τούτω 
κατάλογον, όπως μετάσχωσι τής κηδείας. Έφ' έκαστου τών 
θυρεών, τών έπί τών πλευρών τής θριαμβικής Άψίδο; στη- 
θέντων έτεθη ή επιγραφή: «Ή  Γαλλία πενθούσα τω Βί- 
κτορι Ούγκω·. Ό  γλύπτης Δαλόν προσήνεγκε δωρεάν τήν 
προτομήν τής Δημοκρατίας όπως χοσμήιη τήν κρηπίδα τής 
θριαμβικής Άψίδος, ό “Εδισσον δέ προσεφέρθη όπως φώτιση 
τόν πέριξ χώρον δΡ ηλεκτρικού φωτός. Καθ’ όλον τό διά
στημα τής ύπό τήν Αψίδα Έκθέσεως τοΰ νεκρού ώρίσθη 
όπως τά τηλεβόλα κροτώσι νυχθημερόν άνά ήμίσειαν ώραν, 
κατά τήν στιγμήν δέ τής Ικείθεν παραλαβής τοΰ σώματος ηχή- 
σωσιν εΓκοσι χαί μία χανονοβολαί. Ή  ύπό τοΰ άρχιτέχτο- 
νος Γαρνιέ σχεδιασθεΐσα σαρκοφάγος ανέρχεται είς ΰψος 
24 μέτρων.

Εις διαφόρους συνοικίας τών Παρισίων καί τής Μοντ- 
μάρτρης α! όδοί διεκοσμήθησαν πενθίμως πρός τιμήν τοΰ 
ποιητοΰ· οί κάτοικοι άναρτώσι τρίχρους σημαίας φερούσας
μέλ αιναν σκέπην.

Οίγάλλοι σπουδασταί,άριθμούμενο: είς 2000 περίπου συνα-
θροισθέντες έν τώ πρό τοΰ Πανθέου χώριρ, διηυθύνθησαν έ- 
κείθεν, ήγουμένης σημαίας, πρός τήν οικίαν τοϋ Ούγκώ. 
"Αμα φθάντες άναρτώσι τήν σημαίαν κεκαλυμμένην διά πέν- 
θους έπίτής θύρας, χαί παρελαύνουσι πρό αυτήςχαιρετίζοντες· 
πενταμελής επιτροπή έξ αυτών εισέρχεται είς τήν οικίαν, 
ένθα έγένετο δεκτή παρά τή οικογένεια τοΰ νεκρού.

Πλήθος συλλυπητηρίων γραμμάτων άπεστάλησαν πρός τήν 
οικογένειαν, μεταξύ τών όποιων διακρίνονται έπιστολα: τοΰ 
προέδρου τής Δημοκρατίας, τοΰ πρώην πρωθυπουργού Φερρύ, 
τοΰ Αίμυλίου Ζολα, τοΰ μελοποιοΰ Γουνώ, τής χήρας Έδγάρ 
Κυινέ καί τοΰ διασήμου άγγλου ρήτορος Βράϊτ, απευθυνο- 
μένη πρός αύτόν τόν Ούγχώ, χαί ληφθεΓσα χατά τήν πα
ραμονήν τοΰ θανάτου.

Έν δημοσίω συλλαλητηρίω, συγχροτηθέντι έν Γκερνεσέΰ 
ώρίσθη διμβλής έπιτροπή, όπως μεταβασα είς Παρισιού; κα
τάθεση έπί τοΰ φερέτρου στεφάνους έξ άνθέων έν όνόματι 
τών κατοίκων τής νήσου, ένθα ό ποιητής διέμεινε περί τά 
δέκα πέντε έτη.

Έπί τώ. θανάτω τοϋ Ούγχώ ό Φιγαρω  έδημοσίευσε πολ- 
λοϋ λόγου άξιον φιλολογικόν παράρτημα, έν ω περιέχεται 
χαρακτηρισμός τοΰ ποιητοΰ γραφείς ύπό τοΰ 'Ρενάν, καί δε- 
κάστιχον ποίημα τοΰ Λεκόντ Δελίλ, όστις θεωρείται ώς ό 
πιθανώτατος διάδοχος τοΰ Ούγχώ εν τή Γαλλική 'Ακαδημία. 
Έν τω αύτώ φύλλω δημοσιεύονται ανέκδοτοι μέχρι τοΰδε 
έπιστολαί τοΰ Οδγκώ πρός τόν πρό έτών άποθανόντα ποιη
τήν καί φίλον αύτοΰ Άλφρέδον Δέ Βιννύ. ώς καί μακρά 
αποσπάσματα έξ ανεκδότου έργου τοϋ έπί καιρόν χρηματί- 
σαντο; ιδιαιτέρου γραμματέως τοΰ Ούγκώ ΙλΐεΙιβπΙ Εεδεϋιΐβ, 
έν τώ δποίω περιλαμβάνονται έπιμελώς καταγραφεΓσαι πλεΓ- 
σται όσαι λεπτομερειαι τοΰ ιδιωτικού βίου του ποιητοΰ.

Μετά τοΰ σημερινού φύλλου τής « Εστίας » προσφέρεται 
! είς τούς συνδρομητάς αυτής καί ώραία είχων τοΰ ήμετέρου 

ζωγράφου κ. Ίαχωβίδου παριστώσα τόν · Κακόν έγγονον·. 
Περί τοΰ έργου τούτου τοΰ "Ελληνος καλλιτέχνου αί γερ
μανικοί εφημερίδες έδημοσίευσαν λίαν ευφήμους κρίσεις, ή 
δέ « Γενική Καλλιτεχνική Έφημερίς »  τής Βιέννης έγραψε 
τά έπόμενα* Ό  · Κακός έγγονος · τοΰ κ. Ίαχωβίδου είνε
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έργον πρώτης τάξεως.·'Η ύπόθεσις αύτου 2έν εινε νέα· πλεί- 
στας τοιαύτας εχομε» ϊ5εΓ μέχρι τούδε. Ό ,τι όμως υπέρ 
πάντα τα άλλα διακρίνει έξαιρέτως τό Αργόν τούτο είνε ό 
τρόπος καθ’ 8ν συνέλαβε καί έςετέλεσε τό θέμα του ό κ Ία- 
κωβίδης. Γέρων χωρικός έχει έπιτραπή την φυλαξιν του 
μικρού έγγόνου του, καί τούτο έκτελεί μεβ’ όλης τής προ- 
^οχή;· άλλα τό κακότροπον παιδίον δέν ραίνεται καβάλου 
ευχαριστημένου να μένη έπΐ των γονάτων τοΰ παππού καί 
ρίπτεται πρός τα όπίσω ζητούν νά άποσπασθή και βάλλον 
ΐσχυρους κλαυθμούς· ουτω δ* έχον δεν ευρίσκει αλλο τι ν ι 
ίβ β ν μ ά η ] ή άρπάζον καί σύρον ίσχυρώ; την παραγναθίδα 
του πάππου, όπερ κάμνει τούτον νά συσπάση όδυνηρώς τα 
χαρακτηριστικά τοΰ αγαθού του προσώπου. — Μετά λεπτής 
παρατηρητικής δυνάμεω; κατώρθωσεν ό καλλιτέχνης, όπερ 
δυσκολώτατον έν τοιαύτη περιστάσει, νά άποτυπώση όσον 
ήτο δυνατόν πληρέστατα τήν έκφρασιν τής μορφής των είκο- 
νιζομένων προσώπων καί τόν χρωματισμόν έν γένει τής 
εικόνος ·.

— ’Από τ»ΰ προσεχούς φύλλου άρχόμεθα τής δημοσιευ- 
σεως έν τή «Εστία» πραγματείας περισπούδαστου τοΰ ήμε- 
τερου μεσαιωνοδίφου κ. Κωνστ. Σαθα υπό την επιγραφήν 
«'Έλληνες στρατιωται έν τή Λύσει καί άναγέννησις τής ελ
ληνικής ταχτικής ήν πρό καιρού και είχομεν προαναγ
γείλει.

—  Μετά προσκαιρον διακοπήν επανελήφθη ή εκδοσις τοΰ 
«Δελτίου τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρίας τής 
'Ελλάδος·, άρτι δημοσιευθέντος τοΰ πέμπτου τεύχους αυτού, 
ουτινος τα περιεχόμενα αναγράφομε» ένταύθα : Νομίσματα 
των αδελφών Μαρτίνου κα. Ιίενεδίκτου 13' Ζαχαρ'ών. δυια- 
στών τής Χίου ( 1314— 1329 ) ύπό Παύλου Λάμπρου.— 
Σιγίλλιον Πατριαρχικόν ύπό Ίω. Σακελλίωνος. — Χαράγ
ματα επιγραφικά επί αρχαίων μνημείων καί χριστιανικών 
ναών τής Αττικής, άναφερόμενα εί; τόν μεσαίωνα και τούς 
νεωτέρους χρόνους ύπό Κ Γ. Ζησίου. 'Επιγραφή ’ Λθηνων 
χριστιανική υπό Ίω . Σακελλίωνος.— "Αργους καί Ναυπλίου 
παλαιοί Ίεράρχαι ύπό Ίω. Σακελλίωνος. — Ρωμανού βασι- 
λέως τού Λακαπηνού έπιστολαί ύπό Ίω . Σακελλίωνος. — 
Θεόδωρος ό Ποτάμιος καί ή εί; Ιωάννη» τόν Παλαιολόγον 
μονωδία αυτού ύπό Σπυρ. Π. Λάμπρου. — 'Επιστολή Μα- 
ξίμου τού Πλανούδη περί μεμβρανών ύπό Σπ. Π. Λάμπρου. 
— Περί Νικηφόρου τού Χαρτοφύλακας β ογραφικαί σημειώ
σεις ύπό 'Ιεροθέου Ίερομονάχου Φλωρίδου. — Περί των έν 
Αίνω σχολείων υπό Β. Α. Μυστακί’ ου. — 'Ανέκδοτος διήγη- 
σις περί τής εν ετει 1650 παρά τήν Θήραν εχρήξεως, έκδι- 
δομένη ύπό Σπ. 11. Λάμπρου. — Ίστονίχά σημειώματα. — 
Δύο ανέκδοτοι έπιστολαί τού Κχποόιιιρίου. — Κρητιχαί 
προλήψεις, ύπό Γ. Ίαχ. ΚαλαΓσάκη. — Ελληνικά! παραδό
σεις, συλλεγεΓσαι ύπό Σ. Κ.-οαβίτου. — Μοιρολόγια Τρι- 
φυλίας συλλεγέ-.τα ύπό Σ. Καραβίτου.— Περιπαίγματα ιών 
χωρίων, συλλεγέντα ύπό X Κορύλλου. — Κυζαντιακά αι
νίγματα, έκδιδόμενα ύπό Σπ. II. Λάμπρου. — Κατάλογος 
συγγραφών αναφερομένων εις την μέση» καί ιήν νεωτέραν 
έλληνιχήν ιστορίαν κα! φιλολογίαν ( 188 4-188 · ) ύπό Ν. 
Γ. Πολί-ου.

Πίνακες καί εικόνες. Α'. Χιακά νομίσματα. — Β’. 
Πανομοιότυπο» υπογραφής Διονυσίου ΙΙατριαρχου Κωνσταν- 
τινουπόλεως. — Γ'. Χαράγματα επιγραφικά.

— Εις συνεχή φύλλα τού ·  Χρόνου τών Αθηνών - δ κ· 
Γ. Β ζυηνό; έδημοσίευσε μακράν έπίκρισιν τής ύπό τού κ. 
Μ. Εύαγγελίδου έκδοΗεισης επ' εσχάτων πραγματείας ·  Ι 
στορία τής θεωρίας τής γνώσεως.» Ώ ;  γνωστόν, ό έκ Των 
συνεργατών ημών κ. Βιζυηνός, πλήν τών φιλολογικών αύτοϋ 
εργασιών, ησχολήθη εν Γερμανία ιδίως εί; τήν σπουδήν τής 
φιλοσοφίας, τή: δε έπιστηιον.κής αύτοϋ παιδεύσεως δείγ
ματα παρέσχε δημοσίευσα; έν Γερμανία μέν πραγματείαν 
γερμανιστί ύπό τήν επιγραφήν « !) ιί Κίήϋβ'8ρ:βΙ ίη Βι·- 
Ζϋ)5 βυΓ ΡςγιΊιοΙηρίβ ιιηιΙ Ρει-ιΙ.-ιρφα̂ ΐΙ» >. ενταύθα δέ πρό 
μηνών έτέραν διατριβι επί ύφηγεσία ■ Περί τής φιλοσοφία; 
τού καλού παρα Πλωτινφ , «φ’ η καί διωρίσθη υφηγητής 
τής φιλοσοφίας εν τω Ίοθνικώ Πανεπισττμί... Τής πρώτης 
αυτού πραγματεία; δευτέραν εκδοσιν παρασκευάζει νύν ό κ. 
Βιζυηνός.
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ΛωρίαΙ είς τ6 Μουαεϊον τής έταιρίας. ’ Εδωρήσαντο : 
Ό  κ. ιΐαΰλος Λάμπρος 1) ’Ελαιογραφίαν μετά πλαισίου 
του Βενεδίκτου ΚραλΙδη τού πρώτου ορθοδόξου άρχιερέω; 
τής Δαλματίας, τού Ί ’ενζινιχού κόλπου, τής 'Ραγούζη; καί 
Ίστρίας, γεννηθέντο; έν Μακεδονία τή α'. Ιανουάριου 1765 
καί άποθανόντο; έ» Ένετία περί τό έτος· I860. 2) Τεμάχιον 
τού αρχιερατικού μανδύου τού πατριάρχου Γρηγορίου τού 
Ε’ αποκοπέν κατά τήν εί; ’Αθήνας ανακομιδήν τοΰ λειψάνου 
υπό του ανεψιού τοΰ Πατρ.αρχου Γ. Άγγελοπούλου. — Ό  
εκ Πειρχιώς κ. θεάδωρος ϊερρος προξενικό» σύμβολον έκ 
ξυλου, παριστων εν αναγλυφω παρασ-άσει τόν τής Ένετική; 
Πολιτείας πτερωτόν λέοντα βαόίζοντα πρός άρισ-ερά, μετα
ξύ όέ τών προσθίων ποδών κρατούντα βιβλίον, Ιφ’ ου άνα- 
γινώσκεται έν τέσσαρσι στίχοι; ή έξής επιγραφή, ρ α χ — 
T I U I - Η Λ Η  — CE — E V A IV -  C E L I S - T A -  
Μ Ε ΙΙβ ' κάτωθι δέ τής πςςροστάσεω; φέρεται έν δυσί στί
χοι; ή επιγραφή ΓΟ Ο Ε  Η ΙΝ . Η Ι ΙΗ Λ Ι Ι  ΓΙ V IC E — 
COM EOLE V E N E T O

' Ο  κ .  Ά λ έ ξ .  X .  Μ ε λ ι τ ό π ο υ λ ο ;  1)  κοχλιάρια καί πε- 
ρόνας (δώδεκα! έκ πυξου όλογλύφους έκ τών μοναστηρίων 
τού "ΔΟω. 2| Ξύστραν (~axm 3ta r) τής αυτής ξυλογραφι 
κής εργασίας εκ τών αυτών μοναστηρίων. 3) καπνοθήκην 
πλεκτήν μεταξίνην χρυσοποίκιλτο» μετά θυσάνων, τών αρ
χών τού παρόντος αιώνας. 4) Σφραγίδα τής έπί των εκκλη
σιαστικών και τή; δημοσίας έκπαιδεύσεω; γραμματείας τής 
επικράτειας έπί τής βασιλείας "Οθωνος.

*11 επιτροπή τής εκθέσεως τών μνημείων τού ιερού αγώ
νας τήν σφραγίδα αύτής.

'<» δήμος Ί ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ  I) Τηλεβολον τεθραυσμένον, έκ 
τών εις τήν άμυναν τού Μεσολογγίου χρησιμευσάντων 2) 
σφαίρα» εκ τηλεβόλου τής Κλεισόβης.

' Ο  κ .  Ι ω ά ν ν η ς  Λ η μ η Τ ρ ί ο υ .  έν 'Αλεξάνδρειά, όπλα άρ- 
γυροποίκιλτα (Σαρμάς—Σισανές, Ταμπάνη) τού Άλή Πασ- 
σα τών Ίωαννίνων. βεβαιούμενα δι’  επισήμων έγγραφων ά- 
ποκειμενων νυν εν τω αρχείο» τής έταιρίας

'ο  κ Ν'εκάλαος Γ. Ι Ι α ν ο ΰ τ ζ ο ς  παλάσκαν δερμάτινη» 
έκ τών έν χρήσει κατά τήν 'Ελληνικήν έπανάστασιν.

Ό  κ. 'Αντώνιος Όρλάνδος !) εικόνα μετά πλαισίου 
παριστώσαν τό πλοίον |βρίχιον) τό χαλούμενον «Ποσειδώνα» 
τού Ίωάννου Όρλάνδου έί "Γδρα; πλο·.αρχούμενον ύπδ τού 
πλοιάρχου Θεοόώρου Γκιώνη. 2) εικόνα μετά πλαισίου πα- 
ριστώσαν τό πλοίον · Βελλιγκτώνα· τού Ί .  Όρλάνδου έ; 
"Τάρας πλοιαρχούμενον ύπό τού πλοιάρχου Λαζάρου Πινότση.

Ό  κ. Λ ά ζ α ρ ο ς  Ζ ώ τ ο ς  δύο ξίφη« έξ ων τό μέν ανήκε
τω Μάρκω 'Ρίζω Σταπέρω Τηνίω, τό δ’ έτερον τώ Τζανή
ψάλτη Τηνίω, άγωνισταίς έκ τού χωρίου 'Τστέρνια τής νή
σου Τήνου.

Ό  κ. Ά  ανασιος Ζκχαρίου, έν Σμύρνη, εικόνα τού 
'Οθωμανικού Τρικρότου, όπερ έ'καυσεν ό Παπανικολής κατά 
σημειωσιν τού δωρητού.

Ό  κ. θ .  Μαυραχορδάτος ίνετιχόν κράνος.
Ό  κ Γ. Γσοΰρος έν ’Αλεξανδρεία, άρπάγην έκ τών έν

τώ πυρπολικό» τού Κανάρη τώ είσελθόντι έν Άλϊξανδρεία 
όπως καύση τόν Αιγυπτιακόν στόλον (κατά τήν σημειωσιν 
τοΰ δωρητού).

Οί χ .κ .  .V. £ τ * ' « α τ ι ά δ η ς .  Γ ε ρ .  Ε ά λ σ κ μ ο ς ,  Ί ω ά ν ν ί -  

δης, Α .  Μ ά ρ τ η .  Γ ι κ ν ν ά π ο τ α λ ο ς ,  24 Τρυβλία εκ τών τή; 
’ Ρόδου και άλλων νήσων Ί-αλικής κεραμευτικής εργασία; 
μετά διαφόρων παραστάσεων άνθέω», πτηνών κ.τ λ. Δύο 
λαγήνου; Ιταλικής κεοαμευτικής εργασία; και 1 αγγείο» 
σχήματος ίδιοτρόπου (παγούρι).

Ό  κ. Έπκμ. I. Σταμκτιάδης. έν Σάμω, σκούφον 
f/ixepezra >) 8ν έφερον έπί τής έπαναστάσεως οί έφοροι τή; 
Σάμου, ώ; διακριτικόν τού αξιώματος αυτών σημείο»,

Ό  κ. I .  Λάνδερερ μεγάλην έλαιογραφικήν εικόνα τού 
Πατριάρχου Γρηγορίου τού Ε’.

Ό  κ. V. Κ ο ρ ά λ λ ο ς ,  έν Πάτραις. μαχαιρίδιο» χομισθέν 
ώς δώρον έχ Λονδίνου τώ 1825 ύπό τού υιού Τ ού  Ίωάννου 
Όολάνίου.

Ό  κ. ιΐαϋλος Χ α τ ζ ή  ’ Αναργύρου. Δέκα τηλεβόλα ών 
τά οκτώ λάφυρα έχ βυθισθείσης τουρκικής φρεγάτας παρά 
την Μήλον.
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Τό υπουργείο ν τών 'Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας 
έχπαιδευσεως 2 τεμάχια σιδηρών τηλεβόλων 3 σφαίρας σι
δηράς μεγάλα;· 2 σφαίρας λιθίνας μεγάλα;· 2 τεμάχια μεγά
λων σιδηρών σφαιρών 21 σφαίρας σιδηράς μικράς· τέσσαρας 
σφαίρας λιθίνας μικράς, άπάσας έκ τής Άκροπόλεως 'Αθηνών.

'Ο « .  Α. Κ. Χούμης I) δυο σύμβολα λεπτών 5 καί 25 
τής έν Πάρω 'Ελληνικής έταιρίας τών Παρίων μαρμάρων
2) μουσικόν όργανον (μπαχλαμάς) .

Ό  κ. ΙΙαγώνης, δημοδιδάσκαλος έν Ληξουρίω νομισμα- 
τόσημον Κεφαλληνίας· (ίδ. Π. Λάμπρου πραγματείαν έν Δελ-
τίω τομ. Α’ 6. 207 καί Π Θ. άρ. 2ος.).
Ό  κ. Γ. Κλάδος σφραγίδα τού έν "Έδρα ’Αγγλικού προ

ξενείου πρό τής ’ Ελληνικής έπαναστάσεως.
’Ανώνυμος, έθνόσημον τή; 'Ελληνικής έπαναστάσεως τοΰ 

1862.
Ί> κ. » .  ΧικολαΣδης Φίλαδελφεύς 2 χομβία στολής 

τού ταχτικού στρατού έπί τού Καποδιστρίου.
Ό  χ. Ίσιδωρίδης Δχυλίσσης κηρίον άναφθέν κατά 

τήν όρχισιν έταίρου τής φιλικής έταιρίας, καί φυλαττόυενον 
ύπό τουτου μετά τού διπλώματος.

Ό  χ. ’ Ιωάννης Παντελέδης έκ Λήμνου ενδυμασίαν 
πλήρη ώραιοτάτην και έν χαλλίστη καταστάσει γυναιχός 
Λημνίας, συνισταμένην έχ μερών εξ.

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
Μ α 24,  Παρασχο)!.

Όσον οΰπω περατούνται αί κατά τμήματα έργασίαι τής 
βουλής, μεθ' ας ή,βουλή έν ολομέλεια επιλαμβάνεται τής έξ- 
ελέγξεως καί τελεσιδίκου περί τών εκλογών άποφάσεως. Μέ
χρι τοϋδε κατετέθησαν εις τό προεδρείον τής βουλής αί έχ- 
θίσεις των εισηγητών τών τμημάτων έπί εκλογών ύπέρ τάς 
τριάκοντα. Αί συνεδριάσεις έν τοϊς τμήμασι διεξάγονται, ώς 
γνωστόν, άλλοτε μέν ηρέμα καί άνεπισήμως εντός τών οτε- 
νοχωρων δωματίων τού βουλευτηρίου, άλλοτε δέ έν αυτή 
τή αιθούση τού βουλευτηρίου, όταν έκ τής κρινομένης εκλο
γής θίγωνται τά συμφέροντα διαπρεπόντων πολιτευτών, πλή
θους παρισταμένου, καί ζωηρώς ένισΤαμένων τών αρμοδίων. 
Συνήθως δέ οί άποβλέποντες εις βουλευτικά στάδιο, οί προσ- 
βοκώντες ευκαιρίαν κατάλληλον όπως χαλλιεργήσωσι πολι- 
πατικήν επιρροήν, δοκιμάζουσι κατά πρώτον τάς δυνάμεις των, 
ρουσιαζόμενοι έπί τού βήματος, ώς εκλογείς, καί προσβάλ- 
λοντε; ταύτην ή συνηγοροΰντες τής εκλογής.

Τροποποιήσεις δυο έκ τών σπουδαιότερων νομοθετημάτων 
τι); παρελθούσης χυβερνήσεως ήγγέλθησαν κατ’ αύτάς· ταύτα 
εινε ό προξενικός νόμος, καί ό περί φόρου τού καπνού. Καί 
ως πρός μέν τόν πρώτον, δέν έπερατώθησαν έτι αί έργασίαι 
τής εν τώ υπουργείο» τών εξωτερικών έργαζομένης επιτρο
πής πρός κατάρτισιν νομοσχεδίου τροποποιούντο; τόν προ
ξενικόν νόμον τό δέ έν τώ υπουργείο» τών οικονομικών συν- 
ταχβεν νομοσχέδιον περί επιβολής φόρου επί τού καπνού 
ετυπωθη καί έγένετο γνωστόν. Κατά τούτο έπιβάλλετάι φό
ρος δραχμών δυο κατ' όκαν έπί τού έν τω κράτει χαταναλι- 
«κομενου καπνού, είτε εις φύλλα, είτε χεχομμένου, είτε με- 
τεσκευασμένου εις σιγάρα άνευ διαχρίσεως ποιότητος καί 
Χρησεω;· 6 δ’ έξαγόμενος τού κράτους καπνός δέν ύποβάλ- 
4εται εις φόρον ούδένα.

• ·

Υπεγράφη ή μεταξύ τής χ υ β ερ ν ή σ εω ς  καί τής Τραπέζης 
Κωνσταντινουπόλεως σύμβασις περί δανείου 6 έχατομμυ- 
ρίων εις χρυσόν έπί ενεχύρω αδιαθέτων όμολογιω» τού δα- 
νείου Τ ω ν  170,000,000. Οί όροι καθ’ ούς ή σύμβασις 
αυτη συνήφθη λέγονται οί αυτοί περίπου οϊοι καί οί τής 
βυμβασεως ή όποία συνήφθη, άλλα δεν ύπεγράφη ύπό τής 
προκατόχου χυβερνήσεως.

Πςλυς λόγος έγένετο εσχάτως περί στρατιωτικών δήθεν ε
νεργειών, it.pl ίξοπλίσεων καί συγκεντρώσεων άνδρών εις τά 
Μακεδονικά σύνορα, όπως εις πρώτον σημείον κινηθώσι, βο- 
ηβουντες τάς βουλγαρικά; άποκείρα;- άλληλογραφίαι έκ ιών 
βεσσαλιχών πόλεων ώμίλουν περί αυτών, καί ενταύθα ή αό

ριστο; χαίπω; μυστηριώδης είδησις εδωχε τό* σύνθημα εΐ; 
δριμείας δημοσιογραφικά; αντεγκλήσεις. Τό πράγμα προσ- 
είλκυσε τήν προσοχήν τών άρχών τών θεσσαλικών πόλεων, 
εν αί; Ιθεάθησαν τοιαύται συμμορίαι, καί ή αστυνομία Λα- 
^ίσση; συνέλαβεν 27 άτομα, διευθυνόμενα πρός τά σύνορα 
εκ ίιαφόρων σημείων. ’ Επ' αυτών άνευρέθησαν φυσίγγια Σα- 
σεπω, έπιστολή, τή αποδείξει τής όποιας θά παρελάμδανον 
οπλα - ι^ ' ώρισμένου προσώπου, καί πλείστα διαβατήρια— 
είς αυτών κατείχε» επτά τοιαυχα — επικεκυρωμένα ιτκρα 
των έν Ρουμανία προξενικών άρχών. Οί συλληφθέντες κατά
γονται έκ Μακεδονίας.

• ·
Οί διαχειρισταί τή; Έταιρίας έπί τής τομής τού Ισθμού 

συνήλθον υπό τήν προεδρείαν τού παρεπιδημούντο; στρατη
γού Τυρρ, όπως διασκεφθώσι περί τών ύποθέσεων καί τών 
εργασιών τής τομής. Έν τή διασκέψει ταύτη άπεοείχθη οτι 
α! μεγαλα: βυθοκόροι διέψευσαν τάς μεγάλα; ελπίδας, τά; 
όποιας ειχον στηρίξει επ' αύτών, ανάγκη δέ διαρρυθμίσεων 
όπως ένεργώσιν αύται άποτελεσματικώτερον. ’Απεφασίσθη 
πρός τουτοις αί έργασίαι νά γίνωνται ,δΓ άτμού, καί πρός 
τούτο εκομίσθησαν καί άλλαι μηχαναί καί αμαξαι, ώστε 
έν δλψ θά έργάζωνται μετά μικρόν 9 άτμομηχαναί καί 400 
μεγάλαι αμαξαι. Εφέτος έξήχθησαν, κατά μέσον μηνιαίον 
όρον, 120,000 κυβικών μέτρων, τό διπλάσιο» σχεδόν τού 
μέσου μηνιαίου όρου τοΰ παρελθόντος έτους, ύπολογίζεται 
δέ ότι όσον οΰπω ή εξαγωγή θέλει προσεγγίσει τάς 200,000 
κυβικών μέτρων.

Έδημοσιεύθη τό Διάταγμα, δι’ ού ανακαλούνται ει’ς τήν 
Ελλάδα απαλλασσόμενο: τής υπηρεσίας οί πρέσβεις τής Ε λ 
λάδος εις Γαλλίαν, Γερμανίαν, Ιταλίαν, Σερβία», Ρωμου- 
νίαν καί Μαυροβούνιο», ανατίθεται δέ ή διεύθυνσις τών 
πρεσβειών τούτων εις του; παρ' αυταίς έμμισθου; γραμ
ματείς.

Κατά τήν ήμέραν τή; έορτής αυτού ό εν τή ήμετέρα 
Στρατιωτική Σχολή εκπαιδευόμενο; Διάδοχος Κωνσταντίνο; 
προήχθη εις έπιλοχίαν ύπό τού Διοικητοΰ τής Σχολής, έδέ- 
χθη δ’ επί τούτω τά συγχαρητήρια τών συμμαθητών αύτοϋ.

Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν καί Δευτέραν έγένοντο έν τψ 
Πολυγώνω αί εί; τάς στρατιωτικά; ασκήσεις εξετάσεις τών 
μαθητών τών Γυμνασίων επί παρουσία τού ύπουργοϋ τής 
Παιδείας καί πλήθους θεωμένων. Τό θέαμα τών ασκήσεων 
παρεΓχεν ήδη ζωηρότερο» ενδιαφέρον μετά.τήνύπό τινων διαμ- 
φισβήτησιν τής χρησιμότητος τού θεσμού τούτου κατ’ αυ
τά;, πολλοί δέ προσεπάθουν νά έξαγάγωσι θετικήν τινα γνώ
μην περί τοΰ ωφελίμου ή μή τής εις τά όπλα άσκήσεω; τών 
μαθητών από των έκ τών εξετάσεων εντυπώσεων αυτών. Ο: 
μαθηταί έξετέλεσαν σχηματισμού; καί έλιγμούς λόχου πυ
κνής τάξεως, παρετάχθησαν είς μάχην καί προσέβαλαν ώρι- 
μένον σημείον. Κατά την κρίσιν τών είδότων, έξετέλεσαν 
πάντα λίαν έπιτυχώς.

Ωσαύτως ήοξαντο αί εξετάσεις τής Σχολής τών απόρων 
παίδων έπί παρουσία τού Μητροπολίτου, τού ύπουργοϋ τής 
παιδείας, τού ποαεδρείου τού συλλόγου, καί τής εξεταστικής 
επιτροπής. Ώμίλησε καταλλήλως ό έφορος τής Σχολής κ. 
Ε. Δραγούμης, ό μουσικός θίασος τώ» παίδων παρέσχε δείγ
ματα τής κατά τό έτος τοϋτο επιδόσεως αύτοϋ. Είς τους 
άριστεύσαντας μαθητάς θά χορηγηθώσι βοηθήματα έκ τού 
ύπουργείου.

Έπεδόδη είς τόν πρωθυπουργόν κ. Δηλιγιάννην αναφορα 
ύπογεγραμμένη παρα πολλών, εν η παρακαλείται ή Κυβέρ
νησες, όπιο; μεριμνήσν, περί διασώσεως τών πέριξ τών Αθη
νών ύψωμάτων καί των έπ’ αυτών αρχαιοτήτων. Περί τής 
αναφοράς ταύτης εγκαίρως πρό τίνος διελάβομέν τινα. Όχι 
αναφορών μόνον, αλλα καί παντός ελληνικού σωματείου κα: 
παντός πολίτου μέριμνα οφείλε: νά εινε ή διάσωσις τών 
εθνικών ήμών αναμνήσεων έκ τής αδιαφορίας κςώ τής βαρ- 
βαρότητος. Καθήκον δέ πάσης Κυβερνήσεω; είνε ή λήψις 
συντόνων μέτρων πρός επιτηρησιν καί διαφυλαξιν αυτών, 
καί άνευ τής δι' αναφορών πρωτοβουλίας άλλων.
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ΈδημοσιευΟη ή διαβήχη τοΰ προ μηνός έν "Ανδρω αποβ:ο>- 
σαντος Κωνσταντίνου Έμπειρίχου. Διά ταύτης χληροθοτοΰν- 
■tat 75,000 δρ. πρός άνέγερσιν πτωχοχομιίου ίν Άνδρω, χ»!
40,000, δπως οΐ τόκοι των δίδωνται κατ' έτος εις τούς έν 
'Ανδρω ναούς. Τό δημοτικόν συμβούλων τής iv λόγω πόλειος 
ωνόμασε τον άνδρα, διά ψηφίσματος, ευεργέτην του δήμου, 
χα! απεφάσισεν όπως άναρτηθή ή είχών αύτοΰ εις τήν α'. 
βουσαν τής δημαρχίας, xal τελείται μνημόουνον ΰπερ βυτου.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Τ Η Σ  Ε Σ Τ Ι Α Σ

χ. Γ . Κ. Λ. 'Ραιδεοτόν. Ένεγράφησαν xa¡ oí 4 άλλοι, 
ai δέ σειρά! των φύλλων άπεστάλησαν ταχυδρομιχώς. Σας 
εΰχαριστοΰμεν χα! πάλιν διά την ευμενή ύποστήριξιν. — χ. 
M. I. Σ. Δεν υπάρχει άτυχώς.—χ. Γ. Το γόητρον του ονό
ματος τού xa! των στίχων του' δι’  αυτών δέ πατώρβωσε và 
σώστ) xa! πολλάς χαταδίχων χεφαλάς. Τον ’ Ιούλιον του 
1839, ενώ έσπέραν τινά εύρίσχετο εν ιω βεάτρω, ϊμαβε την 
εις θάνατον χαταδίχων τοΰ Barbés, του πολιτιχοΰ συνωμό
του. ΆποχωρεΓ Ιπ! στιγμήν εις ίν των έν τοΓς παρασχηνίοις 
δωματίων, xa! ένταΰΟα γράφει τό έπόμενον τετράστιχον 
προς τον βασιλέα, έν ω ύπαινίττεται τον πρόσφατον τότε 
θάνατον τής πριγχιπίσσης Μαρίας χα! τήν γέννησιν τοΰ 
διαδόχου τής Γαλλίας :

Par i r i r e  ange envolée, ainsi qu ' une colombe 
Par ce royal enfant, dom  et frêle  roseau, 
Grâce encore une fo is ! grâce au nom de la tombe 

Grâce au nom du berceau !
Οι στίχοι ίστάλησαν εις τόν βασιλέα χα! ή χάρις παρε- 

χωρήθη.—Κυρίαν Μ. Ν. Λ. Κέρκυραν. Συμφορώτερον νά το 
ζητήσητε χατ’ εϋβεΓαν, άφοΰ έχετε τήν διεύόυνσιν. Τα έχ 
τοΰ γραφείου ήμών άπεστάλησαν.— ‘Αποφοιτώ . Τό Μονά
χον εΐνε ή χαταλληλοτέρα όλων των άλλων έχε: υπάρχει 
ή άχμαιοτέρα χίνησις εν τ^ ζωγραφική σήμερον. — χ. 1. Π. 
Φ. Σμύρνην. Πρό πολλοΰ ανεχώρησεν έντεΰΟεν.— Φ ιΛατα - 
γ ν ώ σ τ ') · Τόν άριστον γνώμονα παρέχει ό La Brayère λέ- 
γων ·Τό ανάγνωσμα, όπερ σο! ύψοΓ τήν διάνοιαν χα! σο! 
εμπνέει εύγενή χα! αρρενωπά αισθήματα, μή ζήτει άλλον 
χανόνα Γνχ τό χρίνης· είνε χαλόν χα’ι χειρός καλλιτέχνου».— 
ΑημοχρατιχΟ  Σύρον. Ό"Ίατρός Αντώνιος» περιέχεται εις 
τόν 11 χ«! 12 τόμον τής «Εστίας».— 'Ελληνικήν μετάφρασιν 
τοΰ σημειουμένου μυβιστορήματος τοΰ Δυμά δέν γνωρίζομεν. 
—“Ινα είσέλβη εις τήν τηλεγραφικήν σχολήν άπαιτεΓται α
πολυτήριον γυμνασίου.—χ. Κ. Μ. Α. Σμύρνην. Μόνον γαλ
λικά γραμματόσημα δεχόμεθα· αυστριακά χα! άλλων κρατών 
όχι. — κ. Μ. Α. Δοβράν. Εις έπιστολήν σας άπηντήσαμεν 
ταχυδρομιχώς.—Reí. L. D. I). Brighton. Ευχαρίστως βέλο- 
μεν δημοσιεύσει, αν αποσταλή ήμΐν τό βιβλίου. — κ. Σ. Α. 
Κωνσταντινούπολή, Π. Γ. Π. ’Οδησσόν, Ε. Γ. Β. Χαλκίδα, 
Κ. Ν. Π. Ίβάχην, A. Α. Κ. Πύργον χα! Σ. Κ. Μεσολόγ- 
γιον. Τά ζητηβεντα άπεστάλησαν. — χ. Ε". Βλέπε πολλά, 
θαύμαζε ολίγα- άχουε πολλά, πίστευε ολίγα.— χ, Κ. X. 
Πάτρας· Εις Ναύπλιον τήν 6 Φεβρουάριου 1833.—χ. Γ.ΙΙ.Α. 
Πειραιά. Ή  Βιέννη έπολιορχήθη δ-ς ύπό τών Τούρκων, 
πρώτον επι ΣουλεΤμαν τοΰ Β’ τω 1529, χαι δεύτερον τύ 
1683 ίπ! Μωάμεθ τοΰ Δ' ύπό τοΰ μεγάλου Βεζύρου Καρά· 
Μουσταφα. Τής δευτέρας ταύτης πολιορκίας έλυτρωσαν αυ
τήν ό περιώνυμος βασιλεύς τής Πολωνίας Ιωάννης Σοβιέ- 
σχης χαι ό μχργράβος τής Βάδης Λουδοβίκος.—χ. Ν. Δ. Ν. 
Ταυρίδα. Τά ζητηβέντα άπεστάλησαν. Ή  ύπό τοΰ χ. Α. 
Προβελεγίου μετάφρασις τοΰ «Φάουστ« έχδίδεται πιθανώς 
τό προσεχές φθινόπωρον. Ή  τών ’Απάντων τοΰ Βύρωνος ύπό 
Γ. Π. είνε εις πεζόν λόγον, χα! ίχι πολύ επιτυχής.—Γραμ
ματική τής νεοελληνικής τοΰ l.egrand φρ. 9, ή τοΰ ’ Ραγ- 
χαβή φρ. 6.—Ή  μετάφρασις τής 'Ιστορίας τής Ελληνικής 
Φιλολογίας τοΰ Donaldson ύπό Βαλέττα, εις 2 τόμους, τιμά- 
ται δραχ. 35. — Κυρίαν Μ. Η. Μ. χα! χ. Π. Θ. Τρίπολιν, 
χα! Ν. Β. Φ. Σαμοβράχην. Έλήφβησαν. Ή  αποστολή τών 
φύλλων ήρζατο.—χ. I. Κ. Σέριφον. Τάς μέν επί τών στίχων 
παρατηρήσεις έχαμεν ήδηχα! άλλος πρό ύμών χαι έδημοσίευσε 
πρό χαιροΰ, περ! δέ τών έπ! τή έορτή έπισχέψεων τών μα
θητών ΐδε τά γραφέντα έν τή «Εστία«, τόμ. ΙΖ', σελ· 48. 
Μ αηφ ^στον  σημαίνει προχήρυξις πολιτική. —■ χ. Σ. Μ. 
Λευκάδα. Έλήφθησαν. Πρός συμπλήρωσιν τής συνδρομής.

ουσης φρ. 1?, οφείλονται h t 2 φρ., τά όποια παραχαλεΓσΟε 
νά άποστείλητε. — χ. Δ. Γ. Τό δημοτικόν άσμα περ! τοΰ 
Γιάννου πληρέστερου είνε δημοσιευμένου έν τόμ. ΙΓ ' τής 
• ’Εστίας· φύλ. 333. χ. I. Λ. Τρίπολιν. Έχ παραδρομής 
χαβυστέρησαν. Ή  αποστολή τών έλλειπόντων έγένετο.

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

' Γπήρξα μέγα; βασιλεύς · τό ήμισύ μου πόλις.
Τό δ’ άλλο ήμισύ μου 

Εινε «α! πάλιν όνομα μονάρχου έπισήμου,
ΚαΟ ου τό παλ’ ένέσχηψε ατυχιών πανώλης.

Ιΐίς πάλην χατεστράφην ποτέ ήρωίχήν,
Έν τή ποιήσει πλέον ζώ χΓ έν τή αθανασία.
"Αν χάσω εν μου μέλος, μεταβολή όποια!
Διά νά μ’ εϋρης άνοιξε τήν αριθμητικήν.
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Ά π ’ έμπρός στενάζω 
απ’ όπίσω καγχάζω.

Έν Φιλιπουπόλει. Α. ΠαΠΛΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

1
Ζάχαρις—Χάρις 

2

Πάτμος -άτμός.

Χ Ρ Η Μ  Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι  Ο Ν
24 Μαίου 1885

Δάνειοι τής Κυβερνήσεως Τρ ίχηησα  Τ ιμ ή . 
Τών 170,000,000 τών 5 ·/, Φρ. χρ· 341.50

.  120,000.000 τών 5 » .  .  343.59
« 60,000,000 τών 6 . . . 405.—
• 26,000,000 τών 6 ■ · · 399.—
. 25,000,000 τών 9 . « . 255—
. 25,000,000 τών 8 . . . 250___
. 10,000,000 τών 6 . . . 197.50

4,000,000 τών 8 . « . 244.50
• 6,000,000 τών 6 . Δρ. παλ. 91,50
Κτηματικά! Όμολ. Έθν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 368.50
Πιστωτικά Κ«ταστή|»αιτ«

ΕΤΑΙΡΙΑΙ
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 3970.—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 137.—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως ■ 88.—
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ·  57.—
Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών χα! Πειραιώς.. ·  315.—
Εταιρία Φωταερίου................  Δρ.

ΣυναΛΛά γματα

ΛΟΝΔ1ΝΟΤ—Τραπεζικόν “Οψεως  26.05
• 3μην  25.95

ΓΑΛΛΙΑΣ —Έβνιχής Τραπέζης Όψεως 1.01%.
• Τραπεζικόν 3μην. 1.01*/,.

Ν ομ ίσματα

Εϊχοσάφραγχον................................ 20.45
Λίρα όδωμανιχή.............................. 23.35

Έν Άβήναις έχ τοΰ τυπογραφείου «Άνδρέου Κορόμηλα· χα! «Κοραή· Άνέστη Κωνσταντινίδιυ 1885 — 26.


