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Πρός πανηγυρισμό» τή; έχατονταετηρίδος τής ίδρύσεω; 
τής έν ΒεροΧίνω 'Ακαδημίας των Καλών Τεχνών, συμπλη- 
ρουμένης κατά τό προσεχές έτος, ένεκρίθη υπό τοϋ πρωσσι- 
κοϋ υπουργείου τής δημοσίας έκπαιδεύσεω; νάνεγερβή χολοσ- 
σικόν αρχαϊκόν οικοδόμημα, κατά τά σχέδια τών αρχιτεκτό
νων Kyllmanil καί Heyden. Τό οικοδόμημα τοίτο, 3περ 
ευρύτατον θά καταλάβη χώρον, θα συνίσταται έκ μεγίστης 
κλίμακος, κατά τό πρότυπον τής τοϋ έν Περγάμω βωμοί, καί 
έξ αυτοί τοί βωμοί μετά συμπεπληρωμένων τών έν αύτώ 
αναγλύφων, ών τά λείψανα έκομίσθησαν, ώς γνωστόν, έκ 
Περγάμου είς ΒερολΓνον· είς τό βάθος δέ θάνεγερθή ή πρό- 
σοψις τοί έν ’Ολυμπία ναοί τοΰ Πανελληνίου Αιός μετά 
τοί πρανάου, οστις θά περατοίται είς μεγάλη» άψΓδα, έξ ής 
θά διαφαίνεται έν πανοράματι είχών τής Περγάμου, ώς είχε 
τό πάλαι. Πάντα δε ταίτα καί ό βωμός καί τό μέρος τοΰ 
ναοί τοί Διός, καί τά έν τώ αετώματι τούτου αγάλματα 
καθώς καί ή μεγάλη σειρά τής έν τώ περγαμηνω βωμό» ανα
γλύφου παραστάσεως τής γιγαντομαχίας θά άναπλασθώσιν 
ακέραια έν τή παλαια αυτών λαμπρότητι, ίσα κατά τό μέ
γεθος καί τήν έκτασιν τοΓς άρχαίοις προτύποις. "Οπως πα- 
ράσχωμεν έννοιαν τινα τών γιγαντιαίων διαστάσεων τοί 
οικοδομήματος άρκούμεθα νά σημειώσωμεν ότι μόνοι οί έξ 
κίονες τοί προνάου έχουσι διάμετρον έκαστος μείζονα τών 
δύο μέτρων. ΈννοεΤται όμως ότι ταίτα δέν θά κατασκευα- 
σθώσι καί έκ τής αυτής ύλης, έξ ής ησαν ώκοδομημένα τά 
αρχαΓα πρότυπα, άλλά τό μάρμαρον Οάντικαταστήση ή κέ
ραμο; καί ή γύψο;· διότι ή διάρκεια τοί βερολινείου οικοδο
μήματος έσται προσωρινή, διατηρηθησομένου άπό τής I 
Μαίου 1886 μέχρι τής 1 ’Οκτωβρίου 1887. Άλλά καί οΰ- 
τως έσται ή άρίστη καί μεγαλοπρεπέστατη έκδήλωσις τοί 
πρός τήν έλληνικήν αρχαιότητα σεβασμοί τοί γερμανικοί 
έθνους καί τοί θαυμασμοί, 8ν έμπνέουσιν αΰτώ τά έργα 
τής έλληνικής τέχνης.

— Ή  γερμανική έπιθεώρησις Βορραο xa l tVozof; περιέ
χει έν τώ φύλλω τοί Μαίου άξιον σπουδή; άρθρον τοί κα- 
•ηγητοί Καρόλου Wogt περί τών γερμανικών πανεπιστη
μίων. Ό  Wogt αποδίδει είς τήν υποχρεωτικήν έν τώ 
στρατώ υπηρεσίαν τήν μεγάλην αυξησιν τοί αριθμοί τών 
φοιτητών άπό τοί 1866. "Αλλοτε αί τής μέσης τάξεως 
οίκογένειαι μετεχειρίζοντο τάς οικονομίας των είς προμή
θειαν αντικαταστατών τών υιών αυτών, καί ΰπέβαλλον αυ
τούς, νεαρωτάτους (τι, είς έπάγγελμα μή άπαιτοίν μεγάλας 
σπουβάς. Σήμερον πάντε; ύπηρετοίσιν είς τόν στρατόν· άλλ’ 
οί νέοι οί υφιστάμενοι έπιτυχεΓς έξετάσεις, δΓ ων δικαιούν
ται νά είσέλθωσιν είς τό Πανεπιστήμιον, ύποχρεοίνται είς 
ενιαύσιον μόνον θητείαν, ώς οί γάλλοι έθελονταί. Συνεπώς 
αί οίκογένειαι ζητοΰσι νά έπωφεληθώσι τοί προνομίου τού
του ύπέρ τών τέκνων των καί παρατείνουσι τας σπουδάς των 
αντί νά ρίψωσιν αύτά προώρως είς τόν ενεργόν βίον. Έξ 
•δ προκύπτει ότι οί πλεΓστοι τών νέων, μόλις πατήσαντες

λεωψόρου Πανεπιστημίου, άριθ. 3g.

τόν ούδόν τοΰ Πανεπιστημίου, έπιμένουσι παρά τοΓς έαυτών 
γονείσιν όπως άφήσωσιν αυτούς νά προχωρήσωσι. Καταλαμ
βανόμενοι δέ ύπό φιλοδοξίας, άπαξιοίσι νά έγκαταλίπωσι 
τά; σπουδάς των, όπως έπιδοθώσιν ε’ς όλιγώτερον πνευματι
κήν έργασίαν.

— Μεταξύ πολλών βιογραφιών επισήμων άνδρών, ών τήν 
προσεχή δημοσίευσιν άγγέλλουσι τά ευρωπαϊκά φύλλα, τρεΓ; 
κρϊνονται ώς αί μάλλον ένδιαφέρουσαι τό έν 'Αγγλία χαί 
Άμερ χή δημόσιον. Έν πρώτοι; ή βιογραφία τοΰ διασήμου 
αμεριχανοί ποιητοί Λογχφελλόου, ήτις γραφεΓσα ύπό τοί 
αδελφού του, θέλει έχδοθή τό προσεχές φθινόπωρον· εϊτα 
δέ ή βιογραφία τοί περιφανούς φιλοσόφου "Εμερσον παρα- 
σχευαζομένη ύπό τίνος συγγραφέως τής Βοστώνης, είς 8ν ή 
οικογένεια τοί φιλοσόφου ένεπιστεύθη πλουσίαν ίλην καί ό 
βίος τοί Δάρβιν, είς τοί όποιου τήν σύνταξιν άσχολεΓ- 
ται ό υιός του· δημοσιευθήσεται δέ συγχρόνως άγγλιστ! καί 
γερμανιστί.

— Ό  υπουργός τής Καλλιτεχνίας έν Γαλλία ύπέβαλλεν 
είς τήν Βουλήν νομοσχέδιον, δι’ ου ζητείται πίστωσις 50,000 
δρ. πρός απόκτησιν αντικειμένων τέχνης προωρισμένων νά 
άπαρτίσωσι μέρος τών εθνικών συλλογών. Διά τοί ποσού 
τουιου σκοπείται ή άγορά τών όρειχαλχίνων γαλλορωμαϊκών 
αρχαιοτήτων τής συλλογής ΟΓβαϋ, αΓτινες πρόκειται νά πω- 
ληθώσι κατά τόν παρόντα μήνα. Ή  πίστωσις ή ύπό τής 
Βουλής όρισθεισα κατα τό ενεστως έτος πρός αγοραν καλλι
τεχνημάτων διά τά εθνικά μουσεία, άνήρχετο εις 162,000, 
άλλ’ έκ τοί ποσού τούτου έδαπανήθησαν ήδη περί τά;
152,000.

— Ό  Γάλλος εκδότης ΗαεΙιεΚβ έξέδωκε κατ’ αύτάς τάς 
• Μελέτα; περί τών μεγάλων Ελλήνων κλασικών», έργον τοί 
χ.Μαρλέ, συγγραφέως γνωστοί έξ άλλων μελετών αύτοί περί 
τε τους Λατίνους χαί τούς Γάλλους κλασικούς. Έν τώ τε
λευταία» αύτοί βιβλίψ ό συγγραφεύς αναπτύσσει έν εκτε
ταμένοι; σημειώσεσι τά κυριώτερα τών αριστουργημάτων 
τής αρχαίας Ελλάδος, παρέχει τά χαρακτηριστικώτερα τε
μάχια, καί συνοδεύει αυτά διά τής είκόνος τοί συγγραφέως 
καί συντόνου ιστορίας τής έποχής του. Τό βιβλίον του, 
άπηλλαγμένον πάοης τεχνικής έπιδείξεως καί σχολαστικής 
πολυμαθείας, έγράφη διά τούς νέους τών σχολείων καί τούς 
μή καταγινομένους ουστηματικώ; είς τήν φιλολογίαν.

— 'Γπό τόν τίτλον οΑ! αναμνήσεις ένός Ούγολάτρου» ό 
γάλλος συγγραφεύς ΑύγουστΓνος Σαλλαμέλ δημοσιεύει βι- 
βλίον, έν τώ ότοίω έξεικονίζεται ή κατά τό 1830 φιλολογική 
καί καλλιτεχνική έν Γαλλία άναμόρφωσις.

Μετά τοί παρόντος φύλλου τής ' Ε σ ζία ε  διανέμεται αγ
γελία περί έκδόσεως τών ύπό τοί κ Ν. Γ. Πολίτου «Μελε
τών περί τοΰ βίου καί τή; γλώσσης τοί Ελληνικοί λαοί». 
Τό έργον τοί κ. Πολίτου, ούτινος τήν έχδοσιν άνέλαβεν δ 
χ. Άνέστης Κωνσταντινίβης, απαρτιζόμενο» ύπό δύο μεγάλων 
σειρών, ων τήν πρώτη» μέν άποτελοίσι 16 τόμοι, την δεύ
τερα» δέ σειράν τόμοι 4, εινε έξ έχείνων ατινα δέν δυναν- 
ται νά "δω31 τό φώς τής δημοσιότητος, ανευ προθυμου και 
γενναίας συνδρομής· οφείλεται δ’ είς τό έργον τοί χ. ΓΙο 
λίτου γενική ϋποστήριξις, καί ύπέρ τή; πλήρους έκδόσεως 
αυτοί ένθουσιώδης μέριμνα παντός φίλου τώ» πατρίων. Δι
ότι έν αύτώ ό συγγραφεύς συνενοΓ πολύτιμον εργασίαν, απο
τέλεσμα μακροχρονίων μελετών, επιμονής, πείρας, κρίσεως 
καί παντοίας μαθήσεως, διά τής όποίας έξαχριβοίται καί 
διαφωτίζεται ό χαραχτήρ τής ήμετέρας πατρίδος. Εντός 
τών ε'χοσιν έχείνων τόμοιν άποθησαυρίζοντα: καί κατατάσ
σονται μεθοδιχώς μύθοι, παροιμία!, άσματα, προλήψεις, δο- 
ξασίαι, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, παραμύθια, παντοΓαι μυθο
λογικοί, θρησκευτικοί, φιλολογικοί χαί γλωσσολογιχαί συγ
κρίσεις χαί έρευναι, συμβάλλουσαι είς πλήρη γνώσιν_τοί 
βίου καί τής γλώσσης τοί έλληνικοί λαοί, συμπληροίσαι 
τήν Ιστορίαν τοί έθνους, διαφωτίζουσαι παρά τοΓς ξένοι; την 
γνήσια ν ήμών καταγωγήν έχ τών αρχαίων Ελλήνων, εξαπτου- 
σαι παρ’ ήμΓν τόν πρός τά πάτρια ζήλον, χειραγωγοίσαι
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τόν νεώτερον "Ελληνα λογογράφον έν τη όδώ των όντως ε
θνικών Εμπνεύσεων, καί χαριέστατα άναπαριστώσαι εν τη 
φαντασία την νεωτέραν Ελλάδα ύπό την ποίησιν των μυθο
λογικών αυτής πλασμάτων κα: τήν μαγείαν των δημοτικών, 
ασμάτων της. _ ( ,

Τοϋ έργου τοϋ κ. ΙΙολίτου μόνον δύο μ:κρα τεύχη έδη-
μοσιεύθησαν προ δεκαετίας περίπου, αποτελοϋντα μέρος τής 
εν τώ 'Ροδοκανακείω φιλολογικψ διαγωνίσματι βραβευθείσης 
αΰτοΰ «Μελέτης περί τοϋ βίου τών νεωτέρων έλλήνων», 
και βραχεΓαι τινίς πραγματεΓαι κατά διαφόρους έποχάς δη- 
μοσιευθεΓσαι. Ή  εργασία αΰτη περιφανώς «ξετεμ,ήΟη παρα 
τής σοφής Ευρώπης· τδ πρώτον τομίδιον τή; «Νεοελληνικής 
Μυθολογίας« του εβραβεύετο τό δεύτερον παρά τοϋ έν ΙΙα-
ρισίοις Συλλόγου πρός διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων,
πλειστάκις δέ εί; άλλους φιλολογικού; αγώνας ανέκδοτοι 
μελέται έκ τοϋ όλου έργου- το πλεΓστον δέ τής έν λόγω πο
λυσέλιδου αγγελίας κατέχουσι περί τών εκδοθέντων αποσπα
σμάτων κα\ τής εργασίας τοϋ κ. Πολίτου κρίσεις περιφανών 
ξένων επιστημόνων, ών τό κΰρο; απρόσβλητον,δημοσιευθεΓσαι 
εις γνωστά περιοδικά συγγράμματα και φύλλα τής Εσπε
ρίας. 'Υπολείπεται ήδη νά έκτιμηθή έπαξίω; και παρ’ ήμ~ν 
διά τής συνδρομής τοϋέλληνικοϋ κοινοϋ ή μετα πολλής στορ
γής και μόχθου καταρτισθεΓσα εργασία τοϋ διαπρεπούς ήμών 
μυθολόγου, διά τής όποια; κάλλιον θά γνωσθή καί θά τιμηθή 
τό έθνος. ΐ

— Έξεδόθη εις μέγα ογκώδες τεϋχο; έ; 783 σελίδων ό 
δεύτερος καί τελευταίο; τόμος τή; Π.Ιηνζο.Ιηγίας τοϋ γη
ραιού έν τώ Πανεπιστήμιο) καθηγητοϋ κ. I. Α- Σούτσου, 
τοϋ άπό μακρών ετών μετ' εξαίρετου μεθοδικότητο; καί ευ
φράδειάς διδάσκοντος τόν τερπνόν τούτον κλάδον τή; έπιστή- 
μης. ’ Εκ τών έν τή άρχή τοϋ παρόντος τόμου βιβλίων, έκτου 
καί έβδομου, δι’  ω* περατοΰται τό πρώτον μέρος τής Πλου- 
τολογίας, τό έκτο» βιβλίον πραγματεύεται έν ιστορική άφη- 
γήσει τά σοσιαλιστικά συστήματα πάντα άπό τών χρόνων 
τοϋ Πλάτωνος μέχρι τών καθ' ήμας, μέχρι τοϋ Αουί Βλάν. 
Τό δεύτερον μέρο; τοϋ συγγράμματος άφορών εϊς τά τής κυ
ρίας αποστολής τής πολιτεία; καί ίδίω; τή; επιδράσεως αυ- 
τήε έπι τών πλουτολογικών έργασιών, απαρτίζεται έξ ένδεκα 
βιβλίων μετά εισαγωγής. Τό σύγγραμμα περατοΰται διά 
παραρτήματος έν ω ό συγγραφευς έκτενή ποιείται λόγον περί 
Καταστατικής, ώ; ονομάζει τήν στατιστικήν έπιστήμην, έν 
γένει καί τής πρακτικής αυτής χρησιμότητα. ^

—  Ύπό τοϋ κ. Ίωάννου Μ. Δαμβέργη αγγέλλεται ή προ- ι 
σεχή; δημοσίευσις τών Κ ρ η ζ ιχ ϋ ζ  Λ ιηγί/μαζωζ αύτοϋ, 
τών όποιων τινά δημοσιευθέντα έκρίθησαν εύνοΓκώς. Ό  έκδο- 
θησόμενο; τόμος θέλει περιλάβει δέκα διηγήματα, τήν 'Ε 
πάνοδον ζπΰ Έ ^ορίσζπυ  άντί προλόγου, τήν Άρραβω - 
r la o z tx in  zoV Μ εσχ ίζη , τήν ’Αγάπη  rijc Ά ζερα ϊΛ α ε  
κτλ.
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ίίε ρ ί znV σπο.τοιΓ ζηε εχ.-ζαιδεΰσεωε τη<: ε-ΙΛηνίδοε 
νεόζη ζοε. Παιδαγωγική πραγματεία ύπό Χαρισίου 11α- 
παμάρκου, Διευθυντοϋ τοϋ έν Άθήναις Διδασκαλείου. Έν 
Κέρκυρα. Έκ τοϋ τυπογραφείου ό «Κοραής» I. Ναχαμουλη
1885. σ'. 283.

Έν τή έλληνοπρεπεϊ αγωγή τών Έλληνοπαίδων, δια τής 
όποια; νά καθίστανται ικανοί πρός κτήσιν καί διατήρησιν 
τής πολιτικής ισχύος τής πατρίδος αύιών καί αςιοι πρός 
απόκτησιν τοϋ μέτριου καί σωστικού πλουτου, τίθησι τόν 
σκοπόν τής έκπαιδιύσεω; τής έλληνίδος νεολαίας, καί επί 
τής βάσεω; ταυτης οΐκοδομεϊ την μακραν κσι περισπούδα
στου παιδαγωγικήν πραγματείαν του ό κ. Χαρίσιο; Παπα- 
μάρκου. Ή  έν λόγιο πραγματεία, έν ή ελέγχονται μέν τά 
σπουδαιότατα τών νϋν κρατούντων οογμάτων περί τοϋ 
σκοπού τής έκπαιδεϋσεως. ύποβάλλονται δε καί αναλύονται 
τά στοιχεΓα, έξ ών απαρτίζεται τό περί_σκοποΰ τής έκπαι- 
δεύσεω; τών Έλληνοπαίδων φρόνημα τοϋ συγγραφέως, διαι- 
ρεΓται εις τέσσαρα μεγάλα μέρη. Έν τώ πρώτω μέρει εκτί
θενται έν άρχή α! περί τής άνορθώσεως τών καταπιπτουσών 
πολιτειών καί τή; εξαγνιστώ; τοϋ βίου γνώμαι τοϋ Πλάτω
νος, τοΰ Ρουσσώ, τοϋ φίχτε, τοϋ Γκαϊτε, καί τών λοιπών 
μεγάλων ίδεολόγων, αιτινες υποδεικνύονται ακατόρθωτοι καί 
μή πρός τήν ουσίαν καί τήν πορείαν τών πραγμάτων σύμ

φωνοι, εϊτα δέ έν έκτάσει έρευνώνται αί περί τοϋ σκοπού 
τή; άνατροφής διάφοροι δοξασίαι όνομαστών φιλοσόφων καί 
παιδαγωγών, ώς αί τοΰ Schmidt, Kant, Pestalozzi, 
Schwarz, Pichter, Hegel, αΓτινες χαρακτηρίζονται ύπό τοΰ 
συγγραφέως μορφολογικοί πάσης ουσίας έστερημένοι διανο
ητικοί τύποι, τής φαντασίας είδωλα ψ'.λά, ούδέν κατορ- 
θοϋντες τών πρός τόν άνθρώπινον βίον τεινάντων. Μόνον με
ταξύ τών νεωτέρων παιδαγωγών καί φιλοσόφων ά Uoseil- 
kraak καί ό Pichte κατενόησαν ότι τό σημείου πρός ο 
πρέπει νά πατευθύνηται πϊσα ηθική ενέργεια καί παιδευτική 
έργασία είνε ή πατρίς. Ή  ιδέα τής πατρίδος έντεταμένη 
μεταξύ τών περιφιλαυτων καί κοσμοπολιτικών ιδεών εινε 
τό μόνον μέτρου, πρός δ δύναται νά καταταθή ή άνθρωπίνη 
φύσις τούτο εΐνε τό ιδεώδες τοΰ χ. Παπαμάρκου εν τή 
παιδαγωγική, χαί πρό; τούτο ισχυρών συμμάχων, τών αρ
χαίων Έλλήνων συγγραφέων, δραττόμενο;, άντιτίθησιν απ’ 
άρχής μέχρι τέλους τοϋ βιβλίου του, διά προσφορών παρα
θέσεων πλείστων αποσπασμάτων ές αυτών, τήν τηλαυγή 
τών άρχαίων όρθοφροσύνην πρός τήν ομίχλην, ώ; λέγει, τής 
νεωτέρας παιδαγωγικής φιλολογίας. Διότι «πάντα άνεξαιρέ- 
τω; τά ουσιώδη παιδαγωγικά ζητήματα εύρίσχονται παρά 
τοϊς άρχαίοις συγγραφεϋσι καί ούχί σπανίω; πολύ νηφάλι
οι :ερα τήν μορφήν καί πολύ άνθρωπινωτερα καί πολιτικω- 
τερα τήν ουσίαν ή έν τοΓς πολυθρυλήτοις παιδαγωγικούς συ- 
στήμασι τών νεωτέρων«. Κμί πρός τοϋ δόγματος τουτου 
τήν κατάδειξιν άποδύιται δ συγγραφεύς έν τε τώ δευτέρω 
μέρει τοϋ βιβλίου, έν ώ ό λόγος περί τών στοιχείων τής πο
λιτικής ισχύος, ήτοι τής σωματικής ρώμης καί πολεμικής 
έμπειρίας, τοϋ ζήλου πρό; τά πάτρια, τής συνειδήσεω; τή; 
έθνικής ένότητος, καί τής ευνομίας, πρός άπόκτησιν τών 
όποιων πρέπει νά έκπαιδεύωνται έν τοΓς σχολείοις οί Έλλη- 
νόπαιδες, και έν τώ τρίτω μέρει, έν ω ό λόγος, περι τού 
έτέρου παράγοντος τής έλληνοπρεποϋς αγωγής, τοϋ ίδιου καί 
δημοσίου πλούτου πρός άπόκτησιν τοϋ όποιου έπίσης πρέ
πει νά καταστώσι διά τή; έν τοΰ σχολείοις παιδείας ικανοί 
οί νέοι. Οδτω; άπασα σχεδόν ή έν λόγω πραγματεία πλη- 
ροϋται ύπό της παραθεσεω; παντοίων και πολυτίμων παι
δαγωγικών διδαγμάτων καί γνωμών έπί παντός ζητήματος, 
ειλημμένων έκ τών άρχαίων ποιητών καί πεζογράφων, μάλι
στα δέ έκ τώ* τοϋ Πλάτωνος, Άριστοτέλους. καί Πλουτάρ
χου. Έ< τοιαύτης γνήσιας ελληνικής υλης άνευ καταφυγή; 
εί; ξένα κείμενα, ειλημμένης έκ τοϋ θησαυρού τοϋ εν τούς 
άρχαίοις συγγράμμασιν, έν η συγκαταμιχθήσονται τα σπου
δαιότατα τοΰ ύπέρ τής ανεξαρτησίας άγώνος τών πατέρων 
ήμών ώραύα δημοτικά άσματα, καί κατάλληλα ποιήματα 
τών καθ' ημάς ποιητών, δύναται νά καταρτισθή τό τελειότε
ρου ' θ π χ η ζ  ι ι ν α γ η ύ σ μ α τ ά ρ ι ο ν .  Τέλος έν τώ τετάρτω 
μέρει, ώ; έν έπιλάγω, άνακεφαλαιοϋνται τά περί τής εκπαι- 
παιδεύσεω; τής έλληνίδος νεολαίας ρηθέντα ύπό τού συγγρα- 
φέως, καί συμπληρωτιχώς καταδείχνυται ή επιστημονική α
ξία τοϋ δόγματος αυτοΰ.

Τοιαύτη τις εινε ή κυρία ΰλη τής «Περί τοϋ σκοπού της 
έκπαιδεύσεω; τή; έλληνίδος νεολαίας· παιδαγωγικής πραγ
ματείας τοϋ χ. X. Παπαμάρκου, ήτι; ϋπόκειται εις τόν α
κριβή έλεγχον καί τήν έκτίαησιν τών περί τήν παιδαγωγικήν 
έντριβών 3,τι ημείς δυνάμεθα ένταϋθα άνεπιφυλάκτως νά εκ- 
τιμήσωμεν εϊνι τό έλληνοπρεπέστατον ιδεώδες τής εκπαιδευ- 
σεως παρά τώ συγγραφεΓ, ή άνεξαρτησία καί ό ενθουσιασμό; 
μεθ- ού ύποστηρίζει τό δόγμα του, ίδια δέ ή έκτακτο; άρχαιο- 
μάθεια καί φιλοπονία αυτού, καταστήσαντος τό βιβλίον του 
μοναδικόν ταμεΓον τών καλλίστων χωρίων εκ τών αθανατων 
ποιητών καί πεζογράφων τής άρχαιότητος.

Ι Σ Τ Ο Ρ ΙΚ Η  Κ Α Ι Ε Θ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ  
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Δωρεαϊ εις ζο  Μ ονσεΐον ζηε  ΈΓαιρι’ας Έδωρήσαντο:
Ό  κ. Α. I. Όρλάνδος, λιθογραφίαν παριστώσαν τήν 

κατά τήν έν Ναυαρίνω ναυμαχίαν διάταξιν τών στόλων.
Ό  κ. Σπυρ. II. Λάμπρος 1) έγχρωμον λιθογραφίαν 

παριστώσαν τόν Άνδρέαν Μουστοςύδην, χαραχθεΓσα* έν 
Λονδίνω- 2) χαλκογραφίαν παριστώσαν τόν Ανδρόνικον Κ. 
Δημητρακόπουλον- 3) χαλκογραφίαν τοϋ Γ. ΚαραΙσχάκη, 
χαραχθεΓσαν ύπό Ν. ΙΙαπαγεωργίου Καλαρρυτιώτου· 4) Έ -

vCxEáVXION· Χ Η Σ  Ε Σ Χ ΙΑ Σ 3

βδομήχοντα έξ έκτυπα σφραγίδων τής έπαναστάσεω; έν ένί 
πίνακι* 5) Επισκεπτηρίου Διονυσίου Πυρρου του Θεσσαλου.

Ό  χ. Ά λέξ. Λ Ι ε λ ε τ ό π ο υ λ ο ς  1) φωτογραφίαν ξυλίνου 
επιταφίου, έργον Έπαμ. Κανάλη. 2) Κάλυμμα κεφαλής Μυ- 
κονίας, καλούμενου Μαχραμαν. 3) Κολόβιον βαμβακερόν α
ποτελούν μέρος τής ένδυμασίας κολοβού γυναικός Μυκονίας. 
4) Όμοιου μικρότερου. 5) Στηθικόν χρυσοποίκιλτου έξ ό
μοιας ένδυμασίας. 6) Τρίχαπτον μετάξινου έκ ποδιάς τής 
αυτής ένδυμασίας. 7) Ζεΰγον ύποδημάιων έκ βελούδου πρα
σίνου oía τά τής ενδυμασίας κολοβού γυναικός Μυκονίας 
(νεωτέρα μίμησις καθ’ υπόδειγμα). 8) Μυ ο̂θήκην μολυβδί- 
νην παλαιάν, φέρουσαν εκατέρωθεν τήν αυτήν παράστασιν, 
ήτοι έφιππον έστεμμένον καί φέροντα τά σήματα τής άρχής. 
9) "Εδρανον χρυσοκόσμητον έκ Μυκόνου τοΰ 18 αίώνος. 10) 
Σφραγίδα φέρουσαν τήν έπιγραφήν 0Ο ΔΟ ΡΙ—Κ1ΡΙΑΚΙ 
καί χρονολογίαν 1818. 11) Σφραγίδα φέρουσαν τήν επιγρα
φήν Μ ΙΤΡΟ —0A N A C  καί χρονολογίαν 1799. 12) Σφρα
γίδα φέρουσαν τήν έπιγραφήν ΔΗΜΟ—Κ Ω ΣΤΑ  *αί χρο
νολογίαν 1756. 131 Σφααγίδα φέρουσαν τά γράμματα φ. 
ρ. Μ- κα'1 χρονολογίαν 1804. 14) Σφραγίδα φέρουσαν τήν 
έπιγραφήν ΚΟ ΣΤΑΝ Τί—ΤΑΡΑΚΑΤΖί χαί χρονολογίαν 
1816. 15) Σφραγίδα φέρουσαν τήν έπιγραφήν Κ1ΡΙΑ— 
ΟΙΚΟΝ άνευ χρονολογίας. 16) Σφραγίδα φέρουσαν τήν έ
πιγραφήν Ν ΙΚΟΛΑ ΚΑΠΟΤΟ **ί χρονολογίαν 1789. 17) 
Σφραγίδα φέρουσαν τήν έπιγραφήν ΧΡΙΣΤΟΦ- —ΠΑΖΑΡΛΙ 
και χρονολογίαν 1746. 18) Σφραγίδα φέρουσαν έπιγρα
φήν δυσανάγνωστου καί χρονολογίαν 1787. 19) Σφραγίδα 
τουρκικήν. 20) Όμοίαν, 21) Όμοίαν. 22| Μετάλλιον χαλ- 
κούν χοπέν έπί τή έκθέσει τών ’ Ολυμπίων τοϋ 1870. 23) 
Σφραγίδα χαλχήν άνεπίγραφον, φέρουσαν έγγεγλυμμένον τόν 
λέοντα τοϋ άγιου Μάρκου.

Ό  χ. ϊ π ν ρ .  Ι Ι α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ,  1 ) φωτογραφίαν έγχρωμον 
χωρικοΰ εκ Κερχύρος. 2) Φωτογραφίαν έγχρωμον χωρικής 
έκ Κερκύρας.

Ό  κ. Λ .  Μ ε τ α ξ ϊ ς  1 )  έγχειρίδιον μετά λαβής άργυροποι- 
κίλτου. 2) Πιστόλαν μετά λαβή; ξύλινης. 3) Έτέραν όμοίαν.

Ό  κ. Λ .  Μ η λ ι α ρ ά κ η ς .  1 ) παλαιάν χαλκογραφίανΊωάν- 
νου Νικ. Μαυροκορδάτου. 2) χαλκογραφίαν Νικολάου Γκυζη.
3) Ξυλογλύφημα παριστών τόν Ίησοϋν. 4) Κοχλιαρίου κε
ράτινου τών χωρικών τής Κύθνου. 5) Καπνοσύριγγα έκ ξύ
λου. 6) Όμοίαν. 7) Χαρτονόμισμα πέντε φοινίκων επί Κα- 
ποδιστρίου.

Ή  Μ ο ν ά )  τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου λιθογραφίαν παριστώ- 
σαν τό Μέγα Σπήλαιον.

(Έ χ  ζο ϋ  γραφείον τής Έ ζα ιρ ία ε )

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Ιου ν ίο υ  7 , Παρα»*ίν?).

Άπό τής παρελθούσης Δευτέρας, μετά τήν περάτω7ΐν τών 
έν τοίς τμήμασιν έργασιών, ή Κουλή συνεδριάζει έν όλο- 
μελεία, άσχολουμένη περί τήν έξέλεγξ-.ν τών έκλογών. Αί 
συνεδριάσεις άρχόμεναι συνήθως άπό της όγδοης πρωινής 
ώρας περατοϋνται μετά τήν δωδεχάτην. Μέχρι τούδε έπε- 
κυρώθησαν ύπό τής Βουλής κατ’ αλφαβητικήν σε ραν αί έχ- 
λογαί Άγυιας, Αίγιαλείας, Αίγίνης, ‘Αλμυροί, "Ανδρου, καί 
"Αργους, άπεφατίσθη δέ ίνα σταλή εις "Αρταν επιτροπή έχ 
βουλευτών διά νά έξετάση έάν κατά τήν έκλογήν έγένοντο 
επεμβάσεις ή δωροδοκία. Τινές έξ αυτών, ιδίφ δέ ή τελευταία, 
προύκάλεσαυ μαχράς καί ζωηρά; συζητήσεις, καί πρωίμω; 
οϋτω έγκαθίδρυσαν τάς έν θορύβιρ μαχράς χα! θερμά; ρη
τορείας.

Άνεχώρησε χθές εις Θεσσαλίαν διά θηβών, Λαμία; καί 
άλλων Τινών στρατιωτικών κέντρων προτιθέμενος νά διέλθε, 
ό στρατηγός Βοσσέρ πσός έξέτασιν τών διαφόρων έκεί σωμά
των καί τών ύπηρεσιών τοΰ στρατού- συγχρόνως δέ θέλει 
διατρέξει καί όλόκληρον τήν όρο θετικήν γραμμήν πρός 
στρατηγικήν μελέτην χα! έξέτασιν τών παρ’ αυτήν ιδρυ
μένων στρατώνων. *11 περιοδεία τοϋ στρατηγού θέλει διαρ
κέσει περί τούς δύο μήνας.

I

Περ! τού στρατηγού Βοσσέρ καί τών έκθέσεων αύτοϋ περί 
στρατού έγενετο κατ' αύτάς λόγος έν τώ τύπιμ. Αί εκθέσεις 
αύται περιστρέφονται κυρίως εις γνωμοδοτήσεις περ! όργα- 
νισμοϋ τού στρατού καί είδιχώτιρον περί τού ζητήματος τής 
θητείας. ΛΙεταξύ άλλων έν αύταίς λέγεται ότι προτείνει ό 
στρατηγό; τήν άνακήρυξιν τού Ναυπλίου ώς πόλεως χαθα- 
ρως στρατιωτικής,εις ην νά γείνη συγχέντρωσις οτρατοϋ καί 
ταχτοποίησις τών όχυρωματικών αύτοϋ έργων, μετατοπι
ζόμενων τών πολιτικών αρχών εις "Αργος, κα! συνενουμένου 
τοϋ όπλοστασίου μετά τοϋ ναυστάθμου, όπως δυνηθώσι τε
λεσφορώ; νά λειτουργήσωσιν ύπέρ τοΰ σκοπού δι’  ον 
ίδρύθησαν.

Τό έξ 1,500,000 δραχ. δάν ειον, όπερ ή Κυβέρνησις συ-
νωμολόγησε μετά τής 'Εθνικής Τραπέζη; παρέχεται έπί
ένεχυριάσει 6,000 όμολογιών τόϋ δανείου τών 170 έκα- 
τομμυρίων. Αί περί τοϋ δανείου τούτου διαπραγματεύσεις, 
γράφει ή ’ Εφημερίε, ίιεξήγοντο συγχρόνως πρός τάς δια
πραγματεύσεις τοϋ δανείου τών 6,000,000 χρυσών φράγ
κων, δτινα τό έν Παρισίοις ΟοωρίοΪΓ (Γ ΕβουιιιρΙβ έχορή- 
γησεν ήμΐν διά τής Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως. Έχ τού 
δανείου τής Εθνικής Τραπέζης έν έχκτομμύριον χατιβλή- 
βη εις χρυσόν, αί δέ ύπολειπόμεναι 500,000 ε ς χαρ
τονομίσματα.

• ·
Έπιρατώθη μέχρις ΊΙρακλείου ή σιδηροδρομική γραμμή 

Ααυρείου έχ χιλιιμέτρων 56, περιλαμβάνουσα τούς 
σταθμούς ΊΙρακλείου, Χαλανδρίου, Γέρακα, Εάντζας, Αήό- 
πεσι, Κορωπϊι, Μαρχοπούλου, Καλυβιών, Κερατέας χα! Δα- 
σχαλείου. Ή άπ'Άθηνών μέχρι Λαυρείου άπόστασις εΐνε δύο 
καί ήμισείας ώς έγγιστα ώρών. Ή περατωθείσα γραμμή 
παραδίβεται κατ' αύτάς εις χρήσιν τοϋ βημοα'ου.I

'Εκτό; τών ραγδαίων βροχών, αί'τινες τοσαύτα; χαταστρο- 
φάς έπέφερον εις τήνθεσσαλιχήν πεδιάδα, χαταφθείρασαι τά 
προϊόντα, χαταρρίψασαι οίχίας χα! χαταλιποϋσαι τόσας οι
κογένειας ανέστιους, κατέπεσε χα! έν τη περιφιρεία τής 
Καρδίτσης χάλαζα σημαντικού μεγέθους, έπενεγχοϋσα σπου
δαίου καταστροφήν εις αμπέλου; χα! σπαρτά. Ή πτώσις 
τής χαλάζης διήρχεσεν έπί 1 </* ώραν. ΕΓς έχ τών κόκκων 
αύτής ζυγισθε’.ς εύρέθη έχων βάρος 57 δραμίων, έτερος δέ 
75. ’Ελέ^ετο δέ ότι έσχε κα! θύματα μίαν χάρην χαί ένα 
ίππον. Πρός συμπλήρωσιν τών έν Θεσσαλία θεομηνιών άνα- 
φέρομεν ότι χατά τινα τών τελευταίων καταιγίδων έχεϊσε 
χατεστράφη έν Κέρασμα τού Βώλου ποίμνιον 1500 αιγών.

Ο! χατά τά αφρικανικά παράλια "Ελληνες σπογγαλιεϊς 
πολλάς ύφίστανται καταπιέσεις έχ μέρους τών ιθαγενών 
τών μερών έχείνων καί τών έπιτοπίων έτι άρχών. Όπ«.ς 
προστατεύση τούς "Ελληνας σπογγαλιεϊς άνεχώρησεν είς 
Τρίπολιν τή; Βαρβαρίας καταλλήλως έξοπλισθε!; ό άτμο- 
μυοδρόμων Ά Α φ ε ε ή ι ;  ύπό τήν κυβέρνησιν τού πλωτάρχου κ. 
*1ω. Βώκου.

Κατά τήν παριλθοϋσαν Κυριακήν έτελέσθη έν τψ ’Ώδείψ 
ή έτησία συναυλία τών μαθητών αύτοϋ, έξ ής καταδεικνύ
εται ή περ! τήν μουσικήν έπίδοσι; κα! ό βαθμός τής προό
δου αύτών. Πολλά έχ τών έχτελεσθέντων τεμαχίων ήρεσαν 
είς τά μετ' ένδιαφέροντο; αυρρέον έκάστοτε έν τή αιθούση 
τοϋ 'Ωδείου κοινόν, ιδίως δέ μελιρδία τις έκ τών τοϋ Μό- 
ζαρτ, εν έμβατήρ.ον τού Μένδελσον, έκτελεσθέν έπί τοϋ 
κλειδοκυμβάλου, χα! χορωδία τις έκ τοϋ Γουλιέλμου Τέλ- 
λου. Ζωηρότατα χειροκροτήματα άπέσπασαν ώ; βιολισταί 
οί δύο μικροί άδελ.φο! Ζούκη, περί τού ¿τέρου τών όποιων, 
πενταετούς μόλις διακριθένςος έπ! έξαιρετιρ τέχνη άναλό- 
γω; τή; ηλικίας του, ικανός λόγος έγένετο καί πέρισυ.

Κα! έτερος γενναίος δωρητής έξ εκείνων ών άγήρως Ον
τως διαμένει ή μνήμη. Ό πρό τίνος έυ Κοθήροις άπο- 
Οανών θεοάωρος Παπαπέζρον κατέλισε διά διαθήκης του 
τά έξής κληροδοτήματα: 10 χιλιάδας δραχμάς είς τά έν
Πειραιεϊ Ζάνειον νοσοκομεΐον- 10 χιλιάδας είς τό ΆμαλΙ- 

1 ειον ΌιφανοτροφεΤον, 10 χιλ. είς τό ‘ΟρφανοτροφεΤιν Χατζή
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Κώστα καί 20 χιλ. εις τήν ιδιαιτέραν αύτού πατρίδα Ζα- 
χόλην τής Κορινθία;.

Ί'πό του υπουργείου τών Στρατιωτικών συνέστη επιτροπή, 
ήτις θέλει έξετάσει τον; κανονισμούς τών διάφορων στρατι
ωτικών οβολών, τεθέντων των πρδς τούτο ζητημάτων 6π4 
τού υπουργείου, χαΐ έξενέγχει γνώμην περί τής τροποποιή
σει»; αυτών Ωσαύτως τ4 υπουργείου τών Στρατιωτικών 
¿•■έταξε δΓ εγκυκλίου του άπάσα; τ4; ατρατιωτικά; άρχάς 
νά προβώσιν εί; έξετάσεις καί προτάσεις ύποψηφίων μαθη
τών διά τδ σχολεΤον τών ύπαξιωμοτιχών.

Πάσχων άπό τινο; ϋπό έγχεφαλιχής διατσράξιως, έτιλεύ- 
τηαε τήν παρελθούσαν Τετάρτην χαταπεσών άχί τού έξώ- 
στου τής οικίας του 4 'Artipcac Δ. M iaovJvc, Ιγγονος τοΰ 
μεγάλου ναυάρχου, πλοίαρχο; καί διοικητής του ναυατάθμου, 
έκπαιδευθεΐ; έν Κϋρώπη, είς τών άριστων αξιωματικών τού 
ήμετίρου ναυτικού, δπηρετών έν αΰτψ άπό τού 1836. Ή κη
δεία του έγίνετο δημοτελεστάτη έν ΠειραιεΤ, ενθα άπέθανε.

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

κ. I. Μ. Α. Ευχαρίστως· άλλ’ έπ: τη δρω τής διορθώσεω; 
και περικοπή; τών θεωρούμενων ακαταλλήλων. — κ. Δ. 0- 
Πάτρας. Ποσόν διπλάσιον τουλάχιστον. -  κ. Κ. Ν. Τρίκκαλα. 
Παρά τοΰ κ. Ξ. έλήφθη το άντίτιμον καί τών δ, έφ’ ω σας 
εύχαριστούμεν. Προ ήμερων σάς έγράψαμεν. — iln v oa rla . 
'Υπολογίζονται έν όλη τη Ερώπη ώς έγγιστα 14,000, έζ ων 
τα; πλείονα; έχει ή Γερμανία (3,800), και μετ' αυτήν ή 
'Αγγλία ίχουσα 2500 εφημερίδας.—κ. Β. Κ · Σμύρνην. Έν 
τοΓ; ενταύθα βιβλιοπωλείο:; δεν υπάρχει έξαντληθέν πρό πόλ
ε ού.—Ά τω ν ν μ φ . Ματαίω; κοπιάζει δ ζητών νά σνμβου- 
λεύση άνοήτου;: αυτοί τάς συμβουλά; τού άλλου μεταχει
ρίζονται μόνον διά νά τελειοποιήσωσι τήν μωρίαν των. — κ.
Λ. Δ. Π. Καλάμας. Τήν άπάντησιν ώ; λίαν μακράν, δεν 
δυνάμεθα νά άναγράψωμεν ενταύθα δΓ ϊλλειψιν επαρκούς 
χώρου. Σας άπεστείλαμεν το φυλλάδιον, έν ώ ευρίσκετε πά
σαν πληροφορίαν.—κ. Μ. Σ. Έπαναλαμβάνομεν, οχι.— κ Ζ'.. 
"Εχετε σύμφωνον καί τον άρχαΓον συγγραφέα: "Οταν, 
λέγει, α! τής γνώμη; επιθυμίαι τήν έκ τής άρχής έςουσίαν 
προσλάβωσιν, ουδένα όρον ποιούνται τών αδικημάτων·.— 
κ. Π. Γ. Π. Βώλον. Ένεγράφη δ κ. E. II. Τήν άπδδειξιν ά
πεστείλαμεν ταχυδρομικώς.— Τ α χτιχΰ ι αναγνώστη. Τού 
πρώτου τυπογραφείου ή ΐδρυσις έγίνετο έν Μαγεντία, εξ αυ
τή; δέ κατόπιν μετεδόθη ή τέχνη εί; Βαμβέργην, Κολωνίαν 
και άλλα; πόλεις. Έν τή άρχαιότητι ό πολλαπλασιασμό; 
τών βιβλίων έγίνετο 6t’ αντιγραφής. Παρά τοΓ; Ρωμαίοις 
τό έργον τούτο ησν.ουν κυρίως δούλοι η απελεύθεροι έπί του- 
τιρ παιδευόμενοι, ων ή κτήσι; ήτο περιζήτητο; ΰπδ τών 
πλουσίων τών θελόντων νά κάμωσιν έπίδειξιν σοφίας. Ό  Σε- 
νέκας άναφέρε: τοιούτόν τινα μεγιστάνα Καλβίσιον ΣαβΓνον, 
όστις ειχεν άγοράσε: 11 δουλους, έκαστον τών όποιων ήνάγ- 
κασε νά έκμάθη άπό μνήμη; Sv έλληνιχόν ποίημα, ούτινο; 
αντίτυπα έξέδιδε δι* άν-ιγραφής. Προσθέτει δε ρτι έκα- J 
στο; αυτών τώ έστοίχισεν 100,000 σηστερτίων.— κ. I. Λ. 
Τρίκκαλα. Τό ζητηθεν άπεστάλη. Τό Ενοχικόν Δίκαιον (Γ' 
εεδ.) τιμαται δραχ. 16 και μετά ταχυδρομ. 17.50.—κ.κ. Ν.
Δ. Κραΐώβχν, και I. Γ.Σ. ΙΙάφραν. Έ)ήρθησαν.— Φί.Ιω τη;
• Ε σ τία ς ·. Τήν πληροφορίαν, ήν ζητεΓτε, δύνασθε νά λάβητε 
μόνον έν τή ΈΟν. Βιβλιοθήκη ή τή τής Βουλή; έκ τών παρ’ 
αυταΓ; κατηρτισμένων καταλόγων. ·— κ. Γ. Δ. Δ. Λάρισσαν. 
Έλήφθησαν εύχαριστούμεν 8'ύμΓνδιά τήν φιλικήν φροντίδα. 
Άπεστάλη τό ζητηθεν βιβλίον— κκ. Σ. Α Κωνσταντινού
πολή, Π. Κ. X. Ζάκυνθον, Κ. Α. Κ- Ροστδβ, Ν. E. Β. 
Τούλτσαν και I. Γ. Σ. Πάφραν. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν. 
—κ. Γ. Ζ. Κέρκυραν. Εί; έπιστολήν σα; άπηντήσαμεν ταχυ- 
δρομικώς.—κ. Π. A.A. 1’έΐσκ. Ένεγράψαμεν τον έν Μαριου- 
πδλε: κ. Σ. Π, άπεστάλη δέ και τό ζητηθεν βιβλίον.—κ. 
Δ. Κ. Σ. ’Αλεξάνδρειαν. Δυστυχώ; δέν υπάρχει έξαντληθέν 
πρό πολλού.—κ. Π. Φ. Σαράντα Εκκλησία!;. Πάντα τά ζη
τηθέντα κα\ έπιστολήν μας λαμβάνετε ταχυδρομικώς.

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

1
Έπέπρωτο καί κάλαμον και ξΓφο; νά κρατήσω 

Τό πάλ’ έν ίαρ προκοπή.
Άλλ’ ή όσφϋ; μου 3ν κοπή, 

θά σέ φιλοξενήσω.
'E r  Ά θ ή τα ΐΐ. Α. Ν.

2

Μ' έγκέφαλον σέ κλείω 
αχέφαλον σ' ένδυω.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ

1
Αυλός—δαυλός 

2
Γαλήνη—γαλή.

Χ Ρ Η Μ  A T I S T H P I  Ο Ν

7 ’Ιουνίου 1885

Αάνεια τής Κυβερνήσει»; Τ ρ ίχ ο ν σ α  Τ ιμ ή  

Τών 170.000,000 τών 5 ·/, Φρ· χρ- 336.50
» 120,000,000 τών 5 ■ » ■ 338.50
. 60,000,000 τών 6 . . . -105.50
• 26,000,000 τών 6 ·  ·  · 398.—
• 25,000,000 τών 9 . . . 257—
. 25,000,000 τών 8 . · . 252—
. 10,000,000 τών 6 . . . 197.—
• 4,000,000 τών 8 ·  » ·  244.—
> 6,000,000 τών 6 ·  Δρ. παλ. 92.50
Κτηματικοί Όμολ. Έθν. Τραπέζη;

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 361,50
Π ι σ τ ω τ ι κ ά  Κ α τ α σ τ ή μ α τ α  

ΕΤΑΙΡΙΑΙ
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 3595.—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 117·—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 79.—
Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . · 60.—
Σιδηρόδρ. 'Αθηνών και Πειραιώς.. · 275.—
Εταιρία Φωταερίου.................. Δρ.

ΣοταΑΛάγματα

ΛΟΝΔΙΝΟΥ—Τραπεζικόν "Οψεως  25.65
■ 3μην.. . . . .  25.75

ΓΑΛΛΙΑΣ — 'Εθνικής Τραπέζη; Όψεως
• Τραπεζικόν 3μην. 1.01 V*

1.01 </,
Ν ομίσματα

Είκοσάφραγκον...............................  20.48
Λίρα οθωμανική.............................. 23.30

Χ Α Ρ Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν
Π ΑΛΛΗ Κ Α Ι ΚΟΤΖΙΑ

’ Ε π ι σ κ ε π τ ή ρ ι α  έ α τ υ π ο ύ μ ε ν α  σ τ ι γ μ ι α ί ο ι ;

'Επί χάρτου αγγλικού άρίστης ποιότητος τά 100 δρ. 2.— 
Έπ: χάρτου γαλλικού δευτέρας ποιότητος τά 100 · 1,50

Έν τώ αυτώ χαρτοπωλείο) κατασκευάζονται ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 
ίξ ελαστικού ( caoulchonk ) ώραιόταται, έκτυπούμεναι διά 
μελάνης άνευ έλαίου και πωλούμεναι είς έλαχίστην τιμήν.

Έν Άθςννις έκ τού τυπογραφείου «Άνδρέου Κορόμηλα· χαΐ «Κοραή· Άνέστη Κωνσταντινίδου 1885 — 45.


