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"Π ύπό τής 'Ισπανικής Κυβερνήσεω; διορισθείσα έξ ια
τρών επιτροπή πρός έξέτασιν τών πειραμάτων τοϋ δόχτορος 
Φιρράν, άτινα συνίστανται είς τήν δια τοϋ εμβολιασμού 
καταπολέμησήν τής χολέρας, άπεφήνατο πρώτον ότι οί ύπ’ 
αύτοϋ έκτελούμενοι εμβολιασμοί εΐνε άβλαβεΓς· δεύτερον ότι 
εινε αδύνατον νά σχηματίσωσιν άπό τοΰδε γνώμην περί τής 
δραστικότητος αυτών, και τρίτον ότι συμφέρει νά ένθαρ- 
ρυνθή καί διαιΐοθή ή μέθοδο; τοΰ έν λόγω ιατρού.

— Άπό τοϋ Οκτωβρίου τοϋ 1878 μέχρι τών άρχών τοϋ 
1835 ό Αμερικανός "Εδισον έλαβε περί τά 300 διπλώματα 
8·.’ εφευρέσεις άφορώσα; εις τόν ηλεκτρικόν φωτισμόν. Έξ 
αΰτών περ: τά 20 εΐνε αρκετά σπουδαΓα κα: τώ έχρησίμευ- 
σαν ώς. βάσεις δια τάς έπί παραποιήσει τών έφευρέσεών του 
δίκας, τάς όποιας ήγειρεν ίν Αμερική χαί Ευρώπη. Ό  α
ριθμός τών λυχνιών “Εδισον, αίτινε; επί τοϋ παρόντος λει- 
τουργοϋσιν εν ταΓς Ήνωμέναις Πολιτείαις, υπερβαίνει τάς 
έςακισχιλίας.

— Πολυάριθμο: είσίν οί επισκεπτόμενοι τήν "Εκθεσιν τή; 
Άμβέρσης, όπερ μαρτυρεί τήν πλήρη επιτυχίαν τής μεγάλης 
ταύτης πανηγύρεως τής εργασίας. "Ο,τι κυρίως χαρακτη
ρίζει τήν εκθεσιν εΐνε ότι παρά τά θαυμάσια φιλοτεχνή
ματα πολυτελεία; ουδέποτε άλλοτε έθεάθησαν αλλαχού συν- 
ηνωμένα μάλλον αξιόλογα δείγματα φυσικών καί βιομη
χανικών προϊόντων. Όποια καταπληκτική πρόοδος από τής 
πρώτης τών Παρισίων Έκθέσεως έν τώ πεδίω τοϋ "Δρεως 
κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1798, άποτελουμένη; έξ 110 εκθετών, 
μέχρι τή; έκθέσεως τής Άμβέρσης, έν ή μόνη ή Γαλλία 
αντιπροσωπεύεται ύπό 3,200 εκθετών! Ή  πρώτη διεθνής 
έκθεσις ή τελεσθείσα έν τώ Κρυστάλλινη) παλατίω τοϋ Λον
δίνου κατεΓχε μεθ’ όλων τών εξαρτημάτων τη; 95,000 τε
τραγωνικά μέτρα. Ή  έκθεσις τής Άμβέρσης εκτείνεται επί 
επιφάνεια; 320,000 τετραγωνικών μέτρων. Έν τή στοα τών 
μηχανών, ήτις κατέχει άπέραντον τετράπλευρον εν τώ βιο-

,μηχανικώ τμήματι, θαυμάσιον θέαμα παριστώσιν οί είς παν 
ειδο; τή; νεωτέρας βιομηχανίας άνήχοντες παντοΓοι μηχα
νισμοί. τιθέμενοι εις κΐνησιν δια τοϋ ατμού η τοϋ ηλεκτρι
σμού. Ή  επιτροπή ή ύπό τής βελγικής κυβερνήσεω; συστα- 
θεΓσα πρός ύπόδειξιν τών είς λαχεΓα δρισθέντων αντικειμέ
νων επέρανε τάς εργασίας της. Ό  πρώτος λαχνός θέλει 
κερδίσει αδαμάντινο·/ κόσμημα, άγορασθεν παρά χρυσοχόου 
τής Άμβέρσης, άξίας 100,000 δραχμών.

— Τό έπί πολύ έρευνηθέν ζήτημα τής εφαρμογής τής 
φωτογραφίας είς τήν κατασκευήν τοϋ χάρτου τοϋ ουρανού, 
ίΓ_ης κατορθοϋται ή άπεικόνισις τών αστέρων μέχρι τών 
του 14ου καί 15ου μεγέθους, δύναται ήδη υά θεωρηθή ώς 
λυθεν. Εσχάτως ό Διευθυντής τοϋ Αστεροσκοπείου τών 
Παρισίω· ανήγγειλε τό αποτέλεσμα είς τήν Ακαδημίαν τών 
Επιστημών, ενδιατρίψας εί; λεπτομέρειας, τά μέγιστα μεν 
ίνδιαφερούσας του; σοφούς, εξόχυις δε κινούσα; τήν περι-

εργειαν τών μή μεμυημένων είς τά τής αστρονομίας. Άπό- 
πειραι φωτογραφήσεως τών αστέρων, γενόμεναι κατά τό πα
ρελθόν έτος εν τώ Αστεροσκοπείο) τών Παρισίων, ώδήγησαν 
εις την άμεσον κατασκευήν μεγίστης ειδικής φωτογραφι
κής μηχανής. Ό  ουράνιος χάρτης δύναται ήδη να συντε- 
λεσθή εν διαστήματι μιας ώρας, έργον όπερ άλλοτε ήθελεν 
απαιτήσει χρόνον πλείστων μηνών, ένεργούμενον διά τής 
μέχρι τοΰδε έν χρήσει μεθόδου. Τό πρώτον μέγα ζήτημα, 
όπερ μετά τήν κατασκευήν τοϋ εν λόγω μηχανήματος θά 
λυθή έν διαστήματι ολίγων έτών εΐνε ή ακριβής κατασκευή 
τοϋ ουρανίου χάρτου, ήτοι ή άπαρίθμησις, κατάταξις, καί 
θέσις πάντων τών διά τών μεγάλων τηλεσκοπίων ορατών 
αστέρων, ζήτημα όπερ επί μακρόν χρόνον άπησχόλησε τούς 
επιφανέστατους άστρονόαους, έπί μακρόν θεωρπθέν άλυτον. 
Ό  "Ερσχελος, μετά τήν εΰρεσιν τοϋ μεγάλου τηλεσκοπίου 
του αφιέρωσε μακροτάτας εργασίας πρός έπίλυσιν μέρους 
μόνον τι·ϋ προβλήματος, δηλονότι τής άπαριθμήοεως τών 
αστέρων. Άλλ* ευρεν ότι έπρεπε νά έργάζηται όγδοήχοντκ 
έτη, όπιο; φθίση είς τήν πλήρη έξερεύνησιν τοϋ ουρανού. 
Έν τουτοις μετά πολλά έτη παρατηρήσεων ένόμισεν ότι δΰ- 
ναται νά όρίση ώ; έγγιστα τόν αριθμόν τών διά τοϋ μεγάλου 
τηλεσκοπίου του ορατών αστέρων, ήτοι τών μέχρι τοϋ 14ου
ή 15ου μεγέθους, εις 20 '/3 εκατομμύρια. 'Η  τοιαύτη κα- 
ταμέτρησις δύναται ήδη νά κατορθωθή, δυνάμει της νέας 
φωτογραφικής μηχανής, εν διαστήματι μιας ώρας.

— Έν τή γαλλική πόλε: 01ιοΙοη-Βυι·-58ύηο ίτελέσθησαν 
εσχάτως τά αποκαλυπτήρια τοϋ άνδριάντο; τοϋ έξ αυτής, 
καταγομένου’ Ιωσήφ Νιέψ, οστις γεννηθείς τώ 1765 καί άπο- 
θανών τώ 1833 εινε ό πρώτος άνακαλύψα; τήν φωτογραφία ν, 
άφ’ ής ώφελήθη μετέπειτα ό Δαγγέρ, ώς ό Άιέρικος άπί 
τής ανακαλυψεω; τοϋ Κολόμβου. Κατά τήν εορτήν τών απο
καλυπτηρίων παρίσταντο αντιπρόσωποι τής Κυβερνήσεω; 
και διαφόρων Εταιριών, άπηγγέλθησαν δε λόγοι χαί ποιή
ματα.

— Έξεδόθησαν είς τόμον αί περί Θιέρσου, Γχιζώ, καί 
’Ρεμυζά μελέται τοϋ ’ Ιουλίου Σίμωνος, τά; όποιας ειχεν ά- 
ναγνωσει εις τήν Ακαδημίαν τών ηθικών καί πολιτικών 
επιστημών. Τοϋ συγγράμματος προηγήται μακρός καί σπου
δαίο; πρόλογος.

— Ή  μεγάλη δούκισσα τοϋ Σ ίξ  ΒεΙμαρ παρέοχεν εκ τοΰ 
ίδιου αυτής ταμείου ποσόν 200,000 μάρκων, όπως κάλυψη 
τάς Οαπάνας τής έν ΒεΙμαρ έγκαταστάσεως τού μουσείου 
τοϋ ΓκαΓτε.

— Γνωστόν ότι ή Ιαπωνία αφομοιοϋται όσημερκι καθ’ 
όλα πρός τόν Ευρωπαϊκόν πολιτισμόν. Εί; πάντα; τούς κλά
δους τής έκπαιδευσεως, απο τών δημοτικών σχολών μέχρι 
τοϋ Πανεπιστημίου, διδάσκοντα· αί ευρωπαϊκά! έπιστήμαι, 
καί διά τών εν Ευρώπη μεθόδων. Αί Ιαπωνικοί μτγαλοπό- 
λεις κατέχουσι πρός τουτοις «παιδικούς κήπους» κατά τα 
πρότυπα τών τή; Δύσεως. Διά τήν παρούσαν γενεάν τής 
αυτοκρατορίας ή αρχαία ’ Ιαπωνία εν τοίς θρυλοις μόνον 
ύφίσταται. Ά λλ ’ υπάρχει μέγα τι έμπόδιον άκόμη. μεγάλη 
τις έξαίρεσίς έν τή τελουμένη αναμορφώσει. Οί ’ Ιάπωνες 
τηροϋσι τήν συμβολικήν αύτών γραφήν, άρκεσθέντε; νά εί- 
σαγάγωσιν |ν αύτή νέα σημεία πρό; άπόδοσιν νέων επιστη
μονικών καί άλλων όρων, εισαχθέντων ύπό τοϋ πολιτισμού 
και τών ευρωπαϊκών ιδεών. Ό  αριθμός τών σημείων τούτων 
έπί τοσοϋτον ηϋξησεν, ώστε περιπλέκουσι καί έπιβραου- 
νουσι τάς σπουδάς. Μαθητής προωρισμένος είς ελευθέριον α
γωγήν οφείλει νά έπιβαρύνη τήν μνήμην του διά ί,Οΐιι), 
κατ’ έλαχιστον ορον, τοιουτων σημείων Έον ποοχωρηση εις 
τάς σπουδάς του, τά σημεία, άτινα πρέπει νά έχη 1·/ νώ 
δέν εΐνε πλέον 4,000, άλλ’ 8,000, και 6 έτη δέν άρκοϋσιν 
Γνα εξοικειωθή μετ’ αυτών. Οί ’ Ιάπωνες διαβλέποντες τό 
άνοικονόμητον τής τοιαύτης γραφής των ήρξαντο σχεπτόμενοι 
περι τής εισαγωγής τοϋ ρωμαϊκού αλφαβήτου, Κατα τον 
παρελθόντα Δεκέμβριον συνιστατο έν Ιαπωνία ή έκροιμαϊ- 
στική κληθείσα εταιρία, αριθμούσα ήδη πλ,είονα τών 1000 
μελών, I; ών πολλοί έπιφανείς άνορες. Ή  Έταιρίαι χατέστη- 
σεν έπιτροπήν Ικ τεσσάροιν ιθαγενών καί δυο ευρωπαϊων,
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έπιφορτισθεΓσαν νά έξετάσν, κατά τίνας κανόνα; α! ιαπωνι- 
x it  λέξεις δύνανται νά μεταγραφώσι διά ρωμαϊκών χαρα
κτήρων. Ή  επιτροπή έπέρανε τήν εργασίαν της, ή δε Εται
ρία καταγίνεται ήδη εις τήν εκδοσιν λεξικού καί διδακτι
κών βιβλίων τυπωμένων δια του λατινικού αλφαβήτου, κα'ι 
σκοπεΓ τήν Γίρυσιν εφημερίδας, βέβαια ουσα περί τής Κυ
βερνητικής ύποστηρίξεως.

— Γάλλος συγγραφεύς, δ Λεπρέ, συγγράψα; εδημοσίευσε 
τάς M eya jac χνριάρχονο, βιβλίον, εν ω έξειχονίζονται οί 
χαρακτήρες τών γυναικών, αίτινες κρισίμως έπέδρασαν έπί 
τοϋ αίώνος αυτών. Τας γυναΓκας ταϋτας έξέλεξεν έκ πάσης 
χωράς χαϊ πάσης εποχής, αυναντώνται δ’ έν τώ βιβλίω του 
ή Λεβόρα, ή Πενθεσίλεια, ή Σεμίραμις, ή βασίλισσα Σάβα, 
ή Κλεοπάτρα, ή Ζηνοβία, Ισαβέλλα ή καθολική, ή ’ Ελισά
βετ τής ‘ Αγγλίας, ή Μαρία Θηρεσία, και ή Μεγάλη Αι
κατερίνη.

— Ποιητικός τις θεολόγος, ό "Αγγλος δόκτωρ Μακδονάλί, 
συνήγαγεν εις βιβλίον επιγραφόμενον Αιδαχα'ι μ η  κηρν- 
χθεΐιtrot, πρωτοτύπους σκέψεις περί τοϋ μετά θάνατον προ
ορισμού τοϋ ανθρώπου. Κατ’ αύτδν ό παράδεισος είνε προσι
τός εις πάντας, διότι πάντες θά τύχωσιν ανευ όρων τής 
άφέσεως των Αμαρτιών. Ώ ς πρός τήν κόλασιν, φρονεΓ ότι ή 
γέννησις ταυ της οφείλεται εις μόνην τήν φαντασίαν τών ποιη
τών ό Δάντης, ό Μίλτων καί οί ποιηται τοϋ Μεσαίωνος 'δη
μιούργησαν τά; κολάσεις, τάς όποιας παρεδέχθη ή εκκλη
σία, όπως έμπνευση ε’ς τού; απλοϊκού: τών τότε χρόνων 
τον φόβον τοϋ Θεοϋ.

— Άπέθανεν εν Αυστρία ό ’ Ιούλιο; ’ Αλέξανδρο; Σίνδλερ, 
πολιτικό; καί ποιητής. Τινές τών κοινοβουλευτικών αυτοϋ λό
γιαν θεωρούνται ώς αριστουργήματα ρητορείας' ώς ποιητής, 
ανήκει εις τήν σχολήν τοϋ "Αίνε, καί πολυ άναγινωσκονται 
τά έργα του. ατινα διακρίνονται κυρίως επί φυσικότητι καί 
άπλότητι.

Άπό τής παρελθοΰσης έβόομάοο; διεκόπη επ’ άόριοτον ή 
έκδοσις τού AiSiroc· Τό ελληνικόν Κοινόν μετά λύπης άπε- 
δέχθη τήν εί'δησιν τής διακοπής φύλ.λου. δπερ συντασσόμενον 
Οπό τοϋ εγκρίτου καλάμου τοϋ κ. Τιμολέοντο; Φιλήμονος, 
πρωτίστην να-εΓχε θέσιν εν τή παρ’ήμΓν δημοσιογραφία.

— Κατάτήν «Ν. ’ Εφημερίδα· ό έν τώ ’Ωδείω τής Βιέννη; 
σπουδάζω-/ την μουσικήν υπότροφος τοϋ έν Άθήνες μουσι
κού καί δραματικού συλλόγου κ. Εύρυσθένης Γκίζας. διε- 
κρίθη καί πάλιν ε’ς τάς εξετάσεις τοϋ β’ σχολικού έτους, 
υποστας τοιτιυτας εις τόν πλαγίαυλον, τό κλειδοκυμβαλον 
καί τήν αρμονίαν, λαχών δέ τοϋ πρώτου βαθμού αριστα  
εί; άπαντα τά μαθήματα. Κατά τόν προσεχή δέ μήνα’Ιού
λιον εισέρχεται εις τήν ορχήστραν τοϋ μεγάλου θεάτρου τής 
Βιέννης (ορότη) ώς αναπληρωτής τοϋ καθηγητοϋ αύτοϋ κ. 
Kiikula λαβόντο; απουσία; άδειαν ή μεγίστη αΰτη τ·μή 
είνε άπόδειξι; τής έκτιμήσεω; τή; άξίας τοϋ έλληνος μου
σικού, δστις έκ τών τάξεων τοϋ ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα 
όρμώμενος, έκπαιδιυθείς καί έν τώ ’Ωδείω ’Αθηνών τήν μου
σικήν καί πρό δύο έτών εϊσαχθεί; έν τώ Ώδεί ,ι Βιέννης, κα
τέστη άξιο; αναπληρωτής τοϋ καθηγητοϋ του έν τή ορχήστρα 
ενός τών μεγαλειτέρων θεάτρων τής Ευρώπης.

— Έν ’ Αμερική ένεργεΓται δημόσιο; έρανος πρός άνέ- 
γερσιν τής εν Άθήναις ’Αμερικανικής Σχολής, δι’  ήν ή κυ- 
βέρνησις καί τό γήπεδον ήδη έδωρήσατο. Ή  δαπάνη τοϋ κτι
ρίου ύπελ.ογίσθη εΐ; ει’κοσακισχίλια δολλάρια, εξ ών ειχον 
είσπραχθή μέχρι τή; παρελθούση; έβδομάδο: τρεΓ; χιλιάδες 
καί πεντακόσια.

.— Τά αποτελέσματα τών έν Τίρυνθι ύπό τοϋ κ. Σλήμαν 
ένεργουμένων άνασκαφών, αιτινες έπερατώθησαν ήδη, κρί- 
νονται λίαν σπουδαία. Άπεκαλυφθησαν σχεδόν ολόκληρα τά 
τείχη τής Άκροπόλεως καί άνεφάνη κλίμαξ τις. δι’ ής άνα- 
βαίνει τις επ’ αυτής. ’ Αλλά καί Εδώ λια  έξ οπτής γής, άλλα 
μεν αρχαιότατα, άλλα δέ τής έ καί στ' εκατονταετηρίδας ά- 
νεκαλύφθησαν. πρό; τούτοι; δέ καί βυζαντινά καί βωμός, 
είσέχων έν τή γή πλέον τοϋ μέτρου, έχων δε τά: πλευράς κε- 
χρισμένας διά κονίας.

—  Τά άνευρεθέντα πρό τίνος εν Κρήτη έν ταΓς ύπό τοϋ 
’Ιταλού κ. Albert ένεργουμέναι; άνασκ.αφαΓς τρία άγ'άλματα 
μετηνέχθησα1' εις τό εν Ήρακλείω μουσεΓον τοϋ αυτόθι φι
λεκπαιδευτικού Συλλόγου.Ό σύλλογος οΰτο; γενναίως εργά
ζεται πρός όιάσωσιν τών αρχαίων έν Κρήτη κειμηλίων καί

μένα πολύτιμα έργα, πρό πάντων σπουδαιότατα ανάγλυφα, 
τα αρχαιότατα τής τέχνης έργα, όμοια πρός τά γνωστά έ· 
κεΓνα τής Μήλου, πρός δέ χρυσοϋν άγαλμάτιον πτερωτής 
Νίκης λαμπρά; τέχνης. Τό ΜουσεΓον τούτο, περί τόν κα
ταρτισμόν τοϋ όποιου φιλ,ότιμος καταβάλλεται ζήλος, έστα: 
καί νϋν καί έν τώ μέλλοντι ό πυρήν μεγάλου τινό; κρητι- 
κοϋ μουσείου.

— Μεγάλη·/ πολύτιμον συλλογήν ψυχοειδών εντόμων εκ 
τών ιθαγενών τής Ευρώπης, τών τοϋ Καυκάσου, τής Σιβη
ρίας καί τή; βορείου Αφρικής άπέσχειλε δώρον τώ ήμετέρω 
μουσείο) ό έν Μονάχω βασιλικός σύμβουλο; τής κυβερνή- 
σεω; κ. Ε. Μές, φιλέλλην.

Ε Ν Τ Υ Π Π Σ Ε ΙΣ
ΊεονΤον, 51 ΙΙν.ανν-ινΙ.

Μεταξύ τών έπιτροχάσην διεξαγομένων εκλογικών έξε- 
λέγξεων ύπό τής Βουλής τρεΓς έκλογαί ύπήρξαν κατά τάς ή
μερα; ταύτας αΐ διεξαχθεΓσαι μέ συζητήσεις καί πεισμα
τώδεις μακρηγορίας, καθ’ ότι καί τάς τρεις ηπείλει έκ τών 
προτεοων ό κίνδυνος τή; άκυρόισεως, καί αί δύο μέν, αί τή; 
Λαρίσσης καί τών Μεγάρων, δεν άπέφυγον τόν κίνδυνον· ή 
τής Λαρίσσης εκλογή έκηρύχθη άκυρος ώς πρό; τάς τρεΓς αν- 
θυπουργικούς υποψηφίους, καί δύο δήμοι, ό τών Μεγαρέων 
καί τών Έλευσινίων, ήκυρώθησαν ώς πρό; τόν κ. Λραγούμην. 
Σπουδαιοτέρα πάντων υπήρξε ή επί τή; έκλογής Μεσο
λογγίου συζήτησις, ήτις εύρε χάριν παρά τή Βουλή. Ό  έπί 
ταύτη; μακρός λόγο; τοϋ κ. Τριχούπη, τό πρώτον αγορεύ- 
σαντος εν τή παρούση συνόδω, βαθεΓαν ενεπ-νίησεν έντυπωσιν, 
ώς κοινώς ώμολογήθη, εις άμφοτέρας τάς πτέρυγας. Ήμερα 
πρός έπανάληψιν τών άκυρωθεισών εκλογών Λαρίσσης καί 
τών δύο δήμων Μεγαρίδος ώρίσθη ή 14 ’Ιουλίου.

Συνεχείς βροχαί κατά μήνα ’Ιούνιον έν Άθήναις εΐνέ τι 
άσύνηθε;. Ιίαί όμως έκτο; τών βροχών, αίτινες μα; επεσ/.έ- 
φθησαν κατά τά; τελ.ευταίας ήμερα;, επιβλαβών καί εις τήν 
καρποφορίαν καί ε!ς τήν ύγείαν καί εΐ; τά θεατρικά κέρδη, 
ύπέστημεν καί τήν φοράν άκαθέκτου τυφώνος, όστις πολλά; 
ζημία; έπήνεγκε, κυρίως έν τοΐς πέριξ τής νέας αγοράς, α- 
ποσπάσας στέγας, έκριζώσας δένδρα, ανθρώπου; άναρπάσας, 
παντοΓα θραύσα; καί καταστρέψας. Όμοια καταιγίς ενέσκηψε 
καί έν Σύρω, καί εις πολλά; έκ τών Κυκλάδων.

’ Επιτροπή διορισθ,Γσα ύπό τοϋ Υπουργείου τών Ε σω 
τερικών παρέστη εις τά; άπαιτουμένα; δοκιμασία; τή; έν 
Κακή Σκάλα στηθείση; σιδηρά; γεφύρα;, μεθ’ δς, δειχθέντο; 
ότι ή γέφυρα κατεσκευάσθη μεθ’ όλους τού; όρους τής τέχνη; 
καί τής ασφαλείας, παρέλαβε ταύτην, καί επετράπη ή δι’ 
αυτής σιδηροδρομική συγκοινωνία. Ήσαυταις ή προς παρα
λαβήν τοϋ άπ Αθηνών εις Λαύριον σιδηροδρόμου όρισθεΓσα 
επιτροπή, βξετάσασα όλην τήν γραμμήν, ευρε ταυτην καλώ; 
κατεσκευασμένην· όθεν καί παρεδόθη αμέσως εί; κοινήν 
χρήσιν.

Προσέτι ή εταιρία τών Θεσσαλικών σιδηροδρόμων εζήτησε 
τόν καταρτισμόν επιτροπής, όπως παραλαβή τό από Φερ- 
σάλοιν εί; Σοφάδες τμήμα τής σιδηροδρομικής γραμμής Βα- 
λεστίνου— Καλαμπάκας, εκτεινόμενο·/ εί; μήκος 28 περίπου 
χιλιομέτρων. Τό τμήμα περατοϋται κατ’ αυτά; άφευκτοι;. 
Έπί δέ τής σιδηροδρομικής γραμμής Ναυπλίου μέχρι; 
"Αργους ήρξατο ή τοποθέτησις τών σιδηρών ράβδων, βρα
χέος διαστήματος ύπολειπομένου πρό; άποπεράτωσιν τής 
γραμμής.

• ·

Τά πρώτα ασφαλή καί μεγάλα πειράματα τή; πρός ά- 
ποξήρανσιν τής σταφίδα; μεθόδου τοϋ κ. Α. Δαμασκηνού 
θέλουσι γείνει έν Αίγίω, δαπάναις τών Αίγιέων. Ό  κ. Δα
μασκηνός διαμένει από τίνος αυτόθι ασχολούμενος εις τας 
άναγκαιούσα; διά τήν έφεύρεσιν αύτοϋ προκαταρκτικός. 
έργασί ας.
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Νέα θρασεΓα ληστεία έγένετο ΐν Λχυρίω, καταταράξασα 
αυθις πάντας, μετά τό άπαίσιον έχεΓνο κακούργησα τής Κα- 
μαρρίζης· Ό  ληστευθείς εινε ό Γάλλος Διευθυντής τής Γαλ
λικής Εταιρίας Σουνίου κ. Λεσκάδ. Τήν νύκτα τοϋ παρελ
θόντος Σαββάτου άγνωστοι κεκαλυμμένοε είσήλθον διά κλί- 
μαχος άπό τοϋ παραθύρου εις τόν θάλασον έν ω εκοιματο 
δ διευθυντής, καί συλλαβόντε; αυτόν ήνάγχασαν νά τοΓς 
άνοιξη τό χρημχτοχιβώτιον έξ ού άφήρεσχν περί τάς 3,000 
δραχμών. Έκεΐθεν παραλαβόντε; τόν κ. Λεσκάδ, άπήγαγον 
αυτόν εις άπόστασιν ένδς τετάρτου παρά τινι δρμίσχω, καί 
δέσαντες αυτόν άφήχαν πρηνή. Ούτος κατορθώαας νά απαλ
λαγή τών δεσμών, έπανήλθεν εί; τήν οικίαν του. Δραστήρια· 
ενέργειας διετάχθησαν πρός άνεύρεσιν τών κακούργων, άλλ’ 
είσέτι δέν έγνώσθησαν ουτοι.

Ό  διοικητή; τή; Στρατιωτικής Σχολής κ. Πάνος Κολο- 
χοτρώνης καί ό άντισυνταγματάρχης τοϋ πεζικού κ. Γ. 
Μαυρομιχάλης απέρχονται προσεχώς εις Ευρώπην, όριαθέν- 
τις έκ τών ήμετέρων αξιωματικών, όπως παραστώσιν εις 
τά ξένα γυμνάσια. Τόν κ. Κολοκοτρώνην, δστις δμολογου- 
μένως διέπρεψεν έν τή διοικήσει τή; Σχολής, λέγεται ότι 
διαδέχεται δ άντισυνταγματάρχης τοϋ πυροβολικού κ. θ. 
Μάνος.

"Εχει άκόμη θύματα ό έρως. Αγαθός τις νέος έκ Μακε
δονίας, τελειόφοιτο; τοϋ Πανεπιστημίου, ηυτοκτόνησε έπί 
τίνος παρά τό Πολύγωνον λόφου, σκοπεύσα; διά τοϋ ρεβόλ- 
βερ ασφαλέστατα κατά τή; καρδία; του. Ό  θάνατο; τοϋ 
νέου προήλθε·/ έκ τή; άπογνώσεω;, ήν ησθάνθη έπί τή μετ’ 
άλλου μνηστεία τή; κόρη; ήν ήγάπα.

ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΛΑ' 

τοϋ λαχείου των 60.000,000

Έ ξα χθε 'π ΐΓ . αριθμοί Κερδηθεντα πι.σά

54,213 αράγχα 100,000
27,746 · 10,000

176.Ϊ07 · ·  2,500
61,772 . 2,500
61,301 . 1,000

129,800 ·  1,000
157,497 .  1,000
150,784 · 1,000
112,212 · 1,000

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  T H S  Ε Σ Τ Ι Α Σ

κ. Ν. I. ά) Ή  τοϋ Βατικανού είνε ή αρχαιότερα πασών, 
ίδρυθεΓσα κατά τόν 5 μ. X. αιώνα.— β') Κατά τό περιεχό- 
μενον. γ') Ούδεμίαν, νομίζομεν, πρό; αποφυγήν παρεξηγή
σεων διότι ώ; επί τό πλεΓστον είπέ τι;, αί αφιερώσεις γί
νονται ύπό φιλοκερδούς ευτελείας πρό; άλαζονικήν ματαιό
τητα. — κ. Μ. Α. Δ. Τρίπολιν. Έπληρώθησαν ένταϋθα. 
Σάς εΰχαριστοϋμεν. — κ. Δ. Β. Αλεξάνδρειαν. Τό ζητηθέν 
λαμβάνετε ταχυδρομικώς. — Λ/εσακβρώ.τω. ΙΙατήσια. Υ 
πολογίζονται έπί τοϋ παρόντος, κατ’ άκριβή άπαρίθμησιν, 
13,298· καί ή ιατρική εξαχολουθεΓ νά έπινοή νέας. — Ό  
Γαληνό; είπε·/ ότι ό άριστο; ιατρό; εινε ή φυσις, πρώτον δι
ότι θεραπεύει τά τρία τέταρτα τώ·/ ασθενειών χαί δεύτε
ρον  διότι δέν χαχολογεΓ τους συναδέλφου; της. —
Καν a. I. Σ. Ύπάρχουσιν εί; τό γραφεΓο·/ ήμών άντί δραχ. 
4· — Έ π ίμ ο η  (sic). Τήν αυτήν τύχην έλαβον καί οί δεύ
τεροι. Ή  έπιμονή σας θά ήτον άξια καλλίτερα; ύποθέσεως. 
— κ. Σ. Β. Βράϊλαν. Έλήφθησαν. Πλείστα; ευχαριστία; 
οια τήν φιλικήν φροντίδα. Τά ζητηθέντα καί επιστολήν μας 
έχετε ταχυδρομικώς. — κκ. Λ. IV  "Αρταν καί Δ. I. Σά
μον. Έλήφθησαν.—κ. ,Ι’ . Loin des yeux, loin du cceu r=  
’Μάτια που δε βλέπονται γλήγορα λησμονοϋνται. — κκ. Δ. 
Ν· Μόναχον, Δ. Σ. Τήνον, Λ. Δ. Λ. Άργοστόλιον, I. Τζ. 
"Γδραν, II. Γ. Π. ’Οδησσόν, Ε. Λ. Κ. Νάουσαν, Φ. Κ. 
Εαχά/.ε καί Ν. X. Λάρισσαν. Τά ζητηθέντα άπεστάλησαν.

— Χέ *' * ·  .“ ’νρ°ν· Ή  σημείωσες έχει καλώς. Έπληρώθη
σαν δραχ. 25 τή «Έφ. · — κ. Ε. Τ. Πάτρας. Τών έργων 
του Βασιλειάδου έχουσιν έκδοθή οί 3 πρώτοι τόμοι. Τιμή 
αυτών δραχ. 12.— ΦίΧω τ η ΐ  «Ε στία ς». Ά ν  στιχουργήτε, 
μεταφράσατε τούτο τοϋ Γάλλου δραματικού Paillerou, τό 
όπο'ον αυτός επιγράφει στερεοτύπως εί; παν παρουσιαζό- 
μενον αυτώ λεύκωμα :
Quelques vers sur un boni de papier? Je veux bien! 
Mais voulez-vous lo fond de ma pensée intime 7 
Blanc, ce bout de papier valait presque un centime . . .

Maintenant il ne vaut plus rien, 
x- Π. I. Β. Κέρκυραν. Ί'ποθέτομεν ότι θά έξακολουθήση. 
Διά τάς άναγκαιούσα; ύμϊν πληροφορίας δύνασθε νά σύ- 
νεννοηθήτι μετά τοϋ ίδιου.— κ. Δ. X. Βάρναν. Ή  τής Γε
νεύης ιατρική Σχολή εινε βεβαίως ισοβάθμιος πρός τάς άλ
λα; εν Ευρώπη· ή διδασκαλία γίνεται γαλλιστί- τά δίδα
κτρα δέν ήξεύρομεν ακριβώς πόσα είνε, άλλ' ύποθέτομεν ότι 
δέν θά ϋπερβαίνωσι τά τών άλλων ευρωπαϊκών σχολών τών 
όμοταγών πρό; τήν Γενεύην πόλεων. — κ. Α ’. Πιθανόν νά 
έχετε δίκαιον εινε όμως καί αύτη ανθρώπινη αδυναμία, τής 
όποιας ούδεί; είνε άπηλλαγμένος. · Οί άνθρωποι όλοι, είπέ 
τις, θα ησαν καλ.λίτεροι, εάν έμελέτων πλειότερον τήν φύσιν 
καί δεν έφαντάζοντο ότι τό άτομόν των έχει τόσην σημαν- 
τικότητα εν τώ σύμπαντι ·. — κ. Α. Δ Σ. Σύρον. Άπε- 
στάλησαν ταχυδρομικώς άμφότερα.— κ. Σ. Μ. Έπροιιμήθη 
εκεΓνο ιΐ>ς μάλλον σύμφωνον πρός τό όλον. Ίδου καί τό 
άλλο ;

'Μοιάζουν τή; νειότης ή χαραίς ώσάν τά χελιδόνια
πού ξεπετοϋν καί φευγουνε πριν έρθουνε τά χιόνια.

Διά τήν ευμενή Ικτίμησιν σάς ευχαριστεΓ· δεν γνωρίζομεν 
αν θά προβή καί πΐραιτέρω.—X. β. Δ. Σμύρνην. Άπεστάλη 
καί νέα σειρά άπό 1 ’ Ιανουάριου.—κ. I. Κ. Σέριφον. Τό ζη
τηθέν φύλλο·/ άπεστάλη.—Ή  φοίτησις εις τήν τηλεγραφικήν 
σ/ολήν είνε ενιαύσιο;· άλλ' έπί τοϋ παρόντος δέν ϋφίσταται 
αυτη, άπολυθέντων όλων τών καθηγητών.—Ό  βοηθός έλλην. 
σχολείου ό προσερχόμενος εις εξετάσει; ελληνοδιδασκάλου ο
φείλει κατά τό περί τούτου Β διάταγμα νά έχη διετή φοί- 
τησιν τουλάχιστον εις την φιλοσοφικήν σχολήν τού Πανεπι
στημίου κα: διετή υπηρεσίαν ώς βοηθού, η οκταετή μόνον 
ύπηρεσίαν ελληνοδιδασκάλου έν σχολείοις έλληνικών κοινο
τήτων.—Ό  ε'ρηνοδίκης νά μελετά τήν Πολιτικήν Δικονο
μίαν τοϋ Οίχονομίδου καί τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον.—Τελειό
τερα ελληνική ιστορία είνε ή τοϋ "κ. ΙΙαπαρρηγοπούλου, ής 
όμως οί πρώτοι τόμοι είνε έξηντλημένοι. — Ό  θέλων νά 
σπουδάση καλώ; μίαν ξένην γλώσσαν οφείλει ν' άποφεύγη 
τάς Μεθόδους. — Ka-letSoaxâ.nor είνε οργανον οπτικής 
κυλινδρικόν, βασιζόμενον επί τής αρχές τής αντανακλάσεω; 
τοϋ φωτός έπί δυο όρθογωνίως κειμένων κατόπτρων. Έν 
αυτώ εύρίσκονται μικρά τεμάχια χρωματισμένων ύέλων, 
πτερών, σπόροι, κττ. ολα δε ταϋτα τα αντικείμενα θεωμενα 
άπό τοϋ ενός άκρου τοϋ κυλίνδρου, κρατουμένου όριζοντείω; 
καί συστρεφόμενου διά τής χειρός. άλλάσσουσι θέσιν, καί διά 
τής άντανακλάσεως τών κατόπτρων πολλαπλασιαζομένων τών 
εικόνων παρέχουσιν εί; τόν όφθϊλμόν διάφορα σχήματα ώ- 
ραΓα, διηνεκώ; μεταβαλλόμενα εις άλλα, έφ' όσον στρέφομεν 
τό οργανον.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Χ ημεΐογ  το? οτρα-ιωπκο®' σχο.Χείον Γ<~ν Ε νε.Ι- 
.τίάων. Χημ ιχη  αγαΛοσιη του ε ι· “Δνάρ/ιΐ ια μ α τικ ο ί1 
ί'άίΙΓος, ύπό Αναστασίου Κ. Λαμβέργη, καθηγητοϋ τή; 
Χημείας έν τε τώ Στρατιωτικό) Σχολείο) τών Ευελπίδων καί 
τή Ναυτική Σχολή τών Δοκίμων καί 'Γφηγητοϋ έν τώ 
Έθν. Πανεπιστήμια). Έν Άθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου
Περρή 1885. 2ελ. 16.

Τό φυλλάδιον τούτο περιέχει λεπτομερή άνάλυσιν ποιο
τικήν τε καί ποσοτικήν τοϋ ύόατο; τοϋ χωρίου Αποικία 
τή; "Ανδρου, όπερ ώς γνωστόν μεταχειρίζονται οί έκεΓ πρός 
ϊασιν τής λιθιάσεως καί τής δυσουρίας. Ή  άνάλυςις έγένετο 
κατά τάς νεωτάτας μεθόδους τής χημείας καί τιμα οχ: μόνον 
τόν κύριον Λαμδέργην,άλλά καί -ό στρατιωτικόνχημεΓο/ έν ώ 
έγέ/ετο διά τήν τελειότητα αύτοϋ καί τό πλήρες τών εργα-
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λείων καί σκευών. —  Έ ν  τελεί τη ; άναλύσεως παρατίθεται 
πίναξ συγκριτικός τοϋ περιεχομένου των αλάτων τού υδατος 
της ’Άνδρου προς τα άλλων ιαματικών πηγών τής λοιπής 
Ευρώπης.

A u g .  H o l l :  D i e  K i ß l o p e n ,  ein historisches Volk spra
chlich nachgewiesen, Berlin 1885.

Έ ν  τώ  βιβλίω τούτω ö ελλόγιμος συγγραφεύς, ό καί έκ 
πολλών άλλων αυτού πονημάτων γνωστός εις τους "Ελλη
νας, παρατν. να απόδειξη, ότι οΰδεν άλλο ήσαν οί Κύκλω
πες ή ο! τής Σικελίας ιθαγενείς κάτοικοι ήτοι οί Sieuli ή 
S icli, κατά τόν σικελικόν τρόπον τοϋ προφέρει··. Siclus λοι
πόν άκούοντες οί Σικελιώται "Ελληνες, μετέπλασαν, ώς νο
μίζει ό συγγραφεύς, την λέξιν κατά τούς φθογγυλογικούς νό
μους τής ίδιας αυτών προφοράς είς Κόχ.Ιοιψ·. Ό π ω ς  δε 
τούτο άποδείξη λαμβάνει φυσικά ανάγκην ό συγγραφευς μετά 
πολλής έπιμελείας οΰκ ολίγα γλωσσολογικά νά παραθέση, 
άτινα χαθιστώσι τήν πραγματείαν του αξίαν αναγνωσεω: και 
διδακτικωτάτην και είς εκείνους τυ(χόν, οίτινες δέν ήΟελον 
έπι τέλους άποδεχβή ώς ορθόν είτε αυτό τό κύριον δέμα τής 
διατριβής ή τινα των κατά τόν αποδεικτικόν λόγον άπαντω- 
σών λεπτομερειών.]

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

Κατεδικάαθην δυστυχής αιώνια νά βαστάζω 
Βάρος τρομακτικό.

"Α ν άπ’  τό βάρος τό πολυ την κεφαλήν μ’ άφήτω 
Νά σκύψς τόσω καί νάρδή άπ’ τό λαιμό μου 'πίσω, 
Τότε σωστά και καθαρά μέ βλέπει; νά έκφράζω 

Τ ο  τόσο μου κακό.

Κύματα με βρέχουν.
Κόψε τό κεφάλι μου.
Σε τραπέζι μ’  έχουν,
Και γλεντούν τα κάλλη μου.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Πύλη— Λύπη 

2

ΙΙού ;— ούς— ύς— Σ '= (2 0 0 )

Χ Ρ Η Μ  Α Τ Ι Ε Τ Ε ί Ρ Ι  ΟΪΝΓ

7 ’ Ιουνίου 1885

Δ ά ν ε ια  τή ς  Κ υδερ νήσεω ς Γρ / χ ονσ α  Τι/ιη-

Τών 170,000,000 των 5 ·/. Φρ. χρ.
.  120,000,000 τών 5 »  .
• 60,000,000 τών 6  ·  » ·
■ 26,000,000 τών 6  » ·  ·
• 25,000,000 τών 9 » * ·
• 25,000,000 τών 8  »  ·  ·
• 10 ,0 00 ,000  τών 6  ·  > ·
• -4,000,000 τών 8 » ·  ·
• 6 ,0 0 0 ,0 0 0  τών 6  » Δρ. παλ.
Κτηματικοί Ό μολ. Έβν. Τραπέζης

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ.

Π ισ τω τ ικ ά  Κ α τα σ τή μ α τα

Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Ι 
'Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος Λρ. ν. 
Γενική Π ιστωτική Τράπεζα . . . Φρ. 
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως ■ 
'Εταιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . .· · 
Σιδηρόδρ. * Αθηνών και Πειραιώς. . ·  
Ε τα ιρ ία  Φωταερίου...................  Δρ.

Σ ν ν & Λ Α α γ μ α  τ α

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Υ — Τραπεζικόν *Όψεως.. . .
ν 3μην. . . . . .

Γ Α Λ Λ ΙΑ Σ  — 'Εθνικής Τραπέζης'Όψεως 
• Τραπεζικόν 3μην.

Ν ο μ ί σ μ α τ α .

Ει'κοσάφραγκον. . 
Λίρα οθωμανική.

332.—
333—
412.50 
390—  
257.—
253___
187—
243—

93.50

363.50

3905.—  
10δ -  
Ο ΐ . -
60.50

292—

25.85
25.68

1.02  V , 
1.01 -

20.32
23.24

Χ Α Ρ Τ Ο Π Ω Α Ε Τ Ο Ν
ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ

’ Επισκεπτήρια έκ τυ π ο ύ μ ενα  σ τ ιγ μ ια ίω ς

’Επί χάρτου αγγλικού άρίστης ποιότητος τά 100 δρ. 2—  
'Επί χάρτου γαλλικού δευτέρας ποιότητος τά 100 ι> 1,50 

Έ ν  τώ  αύτώ χαρτοπωλεία) κατασκευάζονται Σ Φ Ρ Α Γ ΙΔ Ε Σ  
έξ ελαστικού ( ινιοιιΙ οΙιο ιΛ  ) ωραιότατα!, εκτυπουμεναι διά 
μελάνης άνευ ελαίου καί πωλούμεναι εις έλαχίστην τιμήν,

ΧΑΡΤΟΠΩΥΕΙΟΝ
Κ Α Ι  ΚΟΤΖΙΑ

Έ ν  ’ ΑΟήναις, έ«1  τή ς  ό δ ο ϋ  Έ ρ μ ο ΰ .

"Απαντα τά είδη γραφικής ύλη; είς τιμάς μετριαί. Κον
δυλοφόροι παντός είδους, γραφίδες, σφραγίδες χαρασσόμεναι 
ενταύθα, επισκεπτήρια εκτυπουμενα στιγμιαίως. Συνέστησε 
πρό πολλοϋ Μ η χ α ν ικ ο ί  Φ ακελλοπ ο ιεΙΟ Ν . όπερ τελειο- 
ποιηβεν εσχάτως διά προσθήκης νέων μηχανημάτων κατα
σκευάζει καί προμηθεύει φακέλλου; τελειότατους εις τιμάς 
εύθηνοτέρας τών ευρωπαϊκών. Τό μέγα τούτο κατάστημα 
εινε τό μόνον προμηθεϋον χ η τ ά σ τ ι γ α  τοϋ γνωστού οίκου 
Κ·-11βΓ καί Κτίίοΐΐβ τοϋ Άννοβέρου.

2.50
12.50 
11 .—

4—

ΕΝ ΤΟ  ΓΡΑΦ Ε ΙΟ  Τ Η Σ  Ε ΣΤ ΙΑ Σ  Ι1ΩΛΟΥΝΤΑ1

Τ Α  Ε Ϊ1 ΙΣ  Β ΙΒ ΛΙΑ

Τοίς έν ταΐς έπαρχίαις καί τώ  έςωτερικώ άποστέλλονται 
ταχυδρομικώς τή  προσθήκη τών ταχυδρομικών τελών, ταϋτα 
δέ δηλούσιν οί ίντός παρενθέσεων αριθμοί.
Β Α Λ Α Ω Ρ ΙΤ Ο Υ  |Α). Ά π α ν τα . Τόμος Α ' Δραχ. 

Μνημόσυνα —  Τόμος Β ’ Κυρά Φροσύνη.
"Εκδ. Β’ . Τιμή καί τών 2 τό μ ω ν ...........

Β Α Λ Α Ω Ρ ΙΤ Ο λ " Άθανάσης Διάκος-Άστρα-
πόγιαννος......................................................

Κ Α Λ Λ ΙΓ Α  (Π .) Μελέται καί Λόγοι..
Κ Ο Ν Τ Ο Υ  (Κ .) Γλωσσικά! Παρατηρήσεις...
Κ Ο Υ Μ Α Ν Ο Υ Δ Η  (Σ .) Συναγωγή λέξεων α

θησαύριστων έν τοίς λ.εξιχοίς, δεδεμένον. . . 14—  (Ι00|
Μ Α Θ Α  (Ζ.| Κατάλογος ιστορικόςτδν πρώτων 

επισκόπων καί τών έφεξής Πατριαρχών 
Κωνσταντινουπόλεως. “ Εκδοσις Β'. 1884.. 

ΪΜ Ε Ν Δ Ε Λ Σ Ω Ν Ο Σ  ιΒ .)'Ιστορία  τής Ε λλά 
δος άπό τής έν ίτει 1153 άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως Οπό τών Τούρκων μέ
χρι τών καθ' ημάς χρόνων. Μετάφρ. έκ τοϋ 
γερμανικού ύπό Ά γ γ .  Βλάχου. Τόμ. 2 .. .  

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΔ Ο Υ  (Ν .) Κυνηγετικά μετά ει
κόνων. 1884...............................................

Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Υ  Ι'Αχ .) Ποιήματα. Τομ. 3 . . . .
Π Α Ν Τ Α Ζ ΙΑ Ο Υ (ΐ  ') Λεξικόν'Ομηρικόν. Έ κ -

δοσις 1885......................... '...................
Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Γ Λ Ο Υ  ιΚ .)'Ισ τορ ία  τού 

'Ελληνικού "Εθνους διά τά σχολεία 1884. 
Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Α Ο Υ  ( Κ . )  'Ιστορία

Ά σχα ία  1884..............................................
Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Α Ο Υ  (Κ .) Μέση 1884. 
Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ο Υ  (Μ.) Χάρτης'Ηπειροθεσσαλίας

"Εκδοσις Β '..........................................
Ψ Α Ρ Α  (Π .) Ό  Ζωολογικός Κήπος τών παί- 

δων. Μετά ωραίων χαλκογραφιών............... 2.25

(90)

(40) 
( 100) 
Ω ίο)

(40)

9.—  (100)

ΙΟ
Ι 3.50

19—
80

15—

190)
(100 )

( 100 )

(30)

140)
(40)

(100)

(30

Έ <  Ά θή να ις  έκ τοϋ  τυπογραφείου ..Ά νδρ έου  Κορομηλά · καί ιΚ ο ρ α ή · Ά ν έ σ τη  Κωνσταντινίδου  1885 —  63.


