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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ τ ο ν  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ, διήγημα. 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑI ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΕΝ ΛΕ ΙΨ ΙΑ ! Οπό 
οργίου Δροσίνη.

ΤΑ Ε Π ΙΓΕ ΙΑ  Α ΓΛ βΛ  .
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘ1ΙΚΩΝ.
Ο ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ ΝΑΤΤΙΙΣ, ποίτ,μα, ύπό Ά ρ ια το -  
’ νους Προβελεγέου.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αήγοντος προσεχώς τον 11 :υ ϊτους τής 
«Εστίας», δσοι των κυρίων συνορορ.ητών 

,ής έπίΟυυ-οΟσι νά έξακολουθήσωσι λαυ.- 
νοντες το φυλλον καί κατά τδ προσεχές 

ίτος παρακαλούνται νά άνανεώσωσιν εγκαί
ρως την συνορομήν των, ίνα αή έπέλθη δί
κοπη τής προς αυτούς άποστολής τού 
λλου.

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
ΕΠΙ ΤΗ . ΕΝ ΗΛΙΚΙΩ ΣΕΙ ΤΟ Υ ΔΙΑΔΟ ΧΟ Υ

Σπανίως ή πρωτεύουσα τοϋ νέου Έλληνιχοϋ βασιλείου 
ρέστη εις έορτάς πανηγυριχοιτέρας χα: μάλλον ένθσυσι- 

ώόε-.ς τών e-ict ttj ένηΑΐχίώσει του πρώτου, μετά παρέλευοιν 
»νων ολων, ορθοδόξου "Ελληνος βjoc)07C2i5o; xat μέ/λον- 

βασιλέως γενομένων. Ή  πρώτη ιδία ημέρα τών έορτών, 
ην ετελέσθη ή έπί τή όρχωμοσία τού διαδόχου τελετή, 

**ορξεν απερίγραπτος. ’Δπό πολλών ημερών, εκτός τών έν 
ιοί; Άναχτόροις χαι έν τώ ναώ τής Μητροπό/εως, όπου 

χειτο να τελεσθή ή ορκωμοσία, διαοκευών, οί πολ.Γται 
•μ .ς έσπευδον νά όιαχοσμήσωσι λαμπρώς τάς οίχίας 

«ή  τά καταστήματα αυτών. Ή  όδός 'Ερμου, δι’  ή; επρό- 
->το νά διέλθη ή βασιλική πομπή, έκ τών σημαιών ώμοί- 
“ν* πρός γλαυκήν θάλασσαν ύπό τής αυρα; ταλαντευομένην, 
Ί; τά κύματα τό £ν διαόεχόμενον τδ άλλο έφθανον μέχρι τοϋ 
, ευταίου δραιοϋ αύτή; σημείου. Καί αϊ άλλαι δε όδοί 
ττ>; πόλεως είχον φιλοκάλως διαχοσμηθή διά σημα.ών, μύρ

των, εικόνων τής βασιλικής οικογένειας, τού διαδόχου 
I πάντων, καί έν γένει ή πόλις σύμπασα είχε περιδληθή 
έορτάσιμον αυτής στολήν. Τήν έορϊήν τής ορκωμοσίας 

•νοησεν έςό/ω; κα·. ό καιρό;. Άνέρελον καί διαυγές ύ- 
uto άνωθεν τό στερέωμα καί ό ήλιος ηκτινοδόλει, ώσεί 
ι χων και οΰτος τής γενικής χαράς. Ή  κίνησις εν ταΓς 

τής πόλεω, ήρξατο άπό βαθύτατης εω τής Δευτέρας, 
¡*V 8 δε ώραν αδύνατον ητο νά εύρη τις καί τήν ελαχίστην 

ιαν όπόθεν αν επρόκειτο να διέλθή ή πομπή. Δπό τοϋ 
u ιής Μητροπόλεως μέχρι τών Ανακτόρων είχον πα- 
λ.δή οί μαθηταί τών στρατιωτικών καί τής ναυτικής 

Άής. τα λοιπά στρατιωτικά σώματα τής φρουράς τών 
Aj|Vmv, καί άγημα 350 ναυτών τοϋ πολεμικού ναυτικού. 

V* Ιδώσται, τά παράθυρα, α! στέγαι αυταί τών εν τή π)α- 
τοϋ Συντάγματος, τών έν τή όδώ Έρμου καί τών πα- 

ων -.ή- Μητροπόλεως οικιών ήσαν κατειλημμέναι υπό 
•ροπλνθοΰ; λαού. Ά ρ ’ υψηλού θεώμενον τό μερο; τού.ο 

'δ ! πόλεω; ώμοίαζε πρός μυρμηκιάν ανθρώπων. Έ ν τώ ναώ

προσήλθον μόνοι οί προσκεκλημένοι, οί υπουργοί, τό διπλω
ματικόν σώμα, οί προσκληθέντες χάριν τών έορτών δήμαρ
χοι του κράτους, οί έπιζώντες άγωνισταί, οί αντιπρόσωποι 
τών έν τώ έξωτεριχω ελληνικών κοινοτήτων, οί Μεγαλό
σταυροι καί ανώτεροι ταξιάρχαι κτλ. ΙΙάντες ουτοι έτοποθε- 
τοΰντο ύπό τελεταρχών αξιωματικών εις ¡δίας θέσεις, έπί 
τούτοι κεχωριαμένας απ' άλλήλων διά πλέγματος λιυκοκυ- 
άνου. Τήν προσοχήν πάντων εν τώ ναώ είλκυον ο! δήμαρχο: 
τού κράτους φέροντες οί πλεΓστοι τό γραφικόν εθνικόν έν
δυμα. Ώραίαν έ-'τύπωσιν ένεποίουν μεταξύ τών αντιπροσώ
πων τών έλλη.ικών κοινοτήτων καί οί τραχεΓς καί ήλιοκα- 
εί; τήν ίψιν αρρενωποί Κρήτες οπλαρχηγοί, οί άντιπροσω 
πεύοντες κατά τάς έορτάς τή- μεγαλομάρτυρα νήσον. Περί 
τήν δεχάτην ώραν έξήλθε τών προπυλαίων τών Ανακτόρων 
ή βασιλική συνοδεία. Ή  βασίλισσα μετά τών ήγεμονίδων 
’Αλεξάνδρας και Μαρίας, φέρουσα; βαρυτίμους έλληνικάς 
ενδυμασίας, έπέδαινον τής χαταχρύσου καί κρυσταλλοφρά
κτου άμάξης, ήν περιεγράψαμεν έν τώ προηγουμένω δελτίω, 
συρόμενη; ύπό έξ μελανών ίππων. Ιίαραπλεύρως τής άμά
ξης τής άνάσοη; εδαινον ό βασιλεύς με στολήν στρατηγού 
τού πεζικού καί τήν κυανήν ταινίαν τού ’Ελληνικού Μεγάλο- 
σταύρου επί τού στήθους καί ό Διάδοχος με στολήν ά.θυπο- 
λοχαγού τού αυτού σώματος καί τόν Μεγαλόοταυρον ώααυ- 
τως. Άμρότεροι επέδαινον ωραίων μελανών ίππων. Εις 
όλίγων βημάτων άπόστασιν όπισθεν τού Διαδόχου εϊπ*το 
ό βασιλόπαις Νικόλαος, έν τή στολή τοϋ δ·κανέως τού 
Σχολείου τών Εύελπίδων, έπιδαίνων ίππου λευκού. Τής 
βασιλικής συνοδείας είπετο λαμπρόν ίπιτελείον έξ αξιωμα
τικών, ών αί στολαί άκτινοδολοϋσαι εις τον ήλιον εξήρον το 
όλον θέαμα. Εις τήν θέαν, τό πρώτον μεν τής_βασιλίσσης 
με.ά τών θυγατέρων αύτής έπιδαινουσών έν τή έλληνική 
αυτών στολή τής πολυτελούς βασιλική; άμάξης, απαστρα- 
πτούσης, ώς έν φαντασμαγορική παροστάσει, εις τάς ήλι- 
ακάς αχτίνας, μετέπειτα δε τού βασιλέω; καί τού Διαδόχου, 
τό ιτρό τών ’Ανακτόρων πλήθος έξερράγη εις φρενητιωδεις 
επευφημίας. Μετά κόπου καί βραδέως προδαίνουσα έν τώ 
μέσω τού κόσμου ή βασιλική πομπή, διήλθε την πλατείαν 
τοϋ Συντάγματος καί τήν όδόν Έρμου έν άκρατήτοις επευ- 
φημίαις. Καθ’ απασαν τήν διάρκειαν τής διελευσεως τής 
βασιλικής πομπής αί σάλπιγγες τών παρατεταγμένων σω- 
μάτων καί α! στρατιωτικά-! μουσικαί ήχουν τα βασιλικά 
εμβατήρια, οί δε στρατιώται παρουσίαζαν όπλα. Τό πλήθος 
κυρίως έπευφήμει τόν Διάδοχον, όστις ώχρός ίκ τής συγκι
νήσεων έχαιρέιιζε τόν λαόν, μόλις συγκρατών τον εκ των 
βρονιωδών ζητωκραυγών έκπτοούμεν ν ίππον αυτού. Έ ν τώ 
προνάω τής Μητροπόλεως, όστις ητο κατειλημμένος υπό πλή
θους αξιωματικών, μή δυναμένων έ.εκα τού στενού του χώ
ρου νά είσέλθωσιν έν τώ  ναώ, ύπεδέξατο τους βασιλείς καί 
τού; βασιλόπαιδας ό Σ. Μητροπολίτη; ’Αθηνών κ. Προκό
πιος ευλογών τάς Δ. Δ .  Μ. Μ. καί τάς Δ  13. Ύ .  οιτινες 
άσπασθέντες τήν χείρά του προέδησαν και είσήλθον εν 
ναώ Ή  ιίσοδός των έχαιρετίσθη διά ζωηρών ζητωκραυγών. 
Οί βασί/είς μετά τών βασι/οπαίδων ελαδον θέαιν δεξιά του 
ναού έγγύς πρός τόν νάρθηκα, ένώ είκοσι καί έξ αρχιερείς, 
τάς περιχρύσους καί πολυτελείς αύτών σιολας φέροντε;. πα- 
ρετάσσοντο πρό τοϋ νάρθηκο; κατά σειράν εκατέρωθεν του 
έν τώ μεσω τή; Όραία« Πύλης, εττί τώ. βαθμιδών τού 
Ά γ .  βήματος, ιπταμένου Μητροπολίτου. ’Ολίγο·, πρό του 
νάρθηκο; είχε τοποθετηθή ή τράπεζα έφ’ η; επροκε^το να 
τεθή τό ιερόν Ευαγγέλιο·..Έκατέρωθε. τής τραπέζης ισταντο 
ό σημαιοφόρος τοϋ 1ου πεζικού σύνταγμαεο; και ό σημαιο
φόρος τοϋ 2ου ευζωνικοϋ τάγμιτος. μετά τών σημαιών των 
οικείων σωμάτων. Ληγούσης τής δοξολογίας πρόκειται νά 
γείνη ή δοκωμοσία. Αδύνατόν τις τότε νά φαντασθή τήν 
πληάμυροϋσαν τάς καρδία; πάντων άρρητον συγκίνησιν κατα 
τήν ίεράν καί έπιδάλλουσαν ταύτην στιγμήν. Ή  βασίλισ
σα άδυνιτεί 'ά συγκρατήση τά δάκρυα της, ή βασιλόπαις 
Αλεξάνδρα είνε έλδακρυς· έπί ιού προσώπου αυτού του 
βασιλέως καταφανώ; είκονίζεται ή χατέχουσα αυτόν συγκί- 
νησις. Ό  βασιλεύς, παραλαμδάνων έκ τής χειρός τόν Διά-
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δοχον, πολύ ώχρότερον ή ποίν, οδηγεί αυτόν πρό τή; τρχ- 
πέζης, αμφοτέρωθεν τή; οποία; ίσταντχι ο! σημαιοφόροι, 
επανέρχεται δ’ εις τήν θεσιν του. *0 Μητροπολίτη; χατερ- 
χόμενος τάς βαθμίδας ιοϋ Ά γ . Βήματος κατατίθησιν επ’ 
χύττ,ς τό ιερόν Εϋαγγέλιον χαι άναπτύσσων ψύλλον χάρτου 
άναγινώσκει εις τόν Διάδοχον τό κείμενον τού στρατιωτικού 
όρκου. Ούτος επιθέτων τήν δεξιάν επί τού Ευαγγελίου, διά 
τή; έτέρα; όέ κρατών τάς πτυχάς τή; σημαία; τού Ιου συν
τάγματος. ενώ ό δεύτερος σημαιοφόρο; ύψοί εις θέσιν χαι
ρετισμού την σημαίαν τού βύζωνικοΰ τάγματος, επαναλαμ
βάνει μετά φωνής παλλομένης ίιπό τής συγκινήσεων, άλλ’  ά
πταιστου καί ευσταθούς, τάτ λέξεις τού όρκου;

• ’Ορκίζομαι νά φυλάττω πίστιν εις τήν πατρίδα χαί εις 
»τόν συνταγματικόν βασιλέα τών ’ Ελλήνων, ύπαχοήν εις τό 
-Σύνταγμα, τούς νόμους καί ιά  ψηφίσματα τού Κράτους,
• υποταγήν εις τούς ανώτερους μου- νά εκτελώ προθύμως χα:
• άνευ αντιλογίας τ ις  διαταγά; των, νά υπερασπίζω με πί·
• στιν καί άφοσίωσιν μέχρι τιλευταίας ρανίδο; τού αίματός | 
»μου τά; σημαίας, νά μή έγκαταλίπω, μηδέ ν’ αποχωρίζω-
• μαΐ ποτέ άπ’  αυτών, νά φυλάττω δέ τούς στρατιωτικού; 
»νόμους άκριβώ; καί νά διάγω έν γένει ώ; πιστός καί φι- 
■ λάτιμο; στρατιώτης··

Καθόσον ό διάδοχος άπαγγέλλει διά τής άνδοικής αύτού I 
φωνής τάς λέξεις τού όρκου, τονίζω·/ αύτάς, ή συγκίνησιε 
κορυφοΰται. Εις τήν τελευταίαν τού όρκου φράσιν τέλος ή 
συγχίνησις ακράτητο; έχδτ,λοΰται εις μίαν ομόφωνον και ώς 
άπό ένός στόματός ά.απεμπομένην κραυγήν «Ζήτω ό Διά
δοχος ! · .  Διακρίνονται ιδία οί δήμ ιρχοι ένθουσιωδώ; κινούν- 
τε; τά ερυθρά αυτών φέσια εις τον άέρα. Ταύτοχρόνως ρί- 
πτονται εκατόν καί εϊ: κανονιοβολισμοί άπό τοΰ λόφου ιών 
Νυμφών, αί μουσικά! άνακρ·.ύ·,υσ: τόν εθνικόν ύμνον καί ο! 
παρατεταγμένοι στρατιώται πνρουυιάζουσιν όπλα. Ό  Διά
δοχος επανερχόμενο; πρός τήν βασιλικήν οικογένειαν, κύπτει 
καί άσπαζεται τήν χεΓρα ής μητρό; του, ήτις έναγκαλιζο- 
μένη αυτόν τόν άσπάζεται έπί τού μετώπου μετά χαράς. 
Είτα ό διάδοχο; άσπάζεται τόν βασιλέα, όστ-.ς τόν άσπάζε- 
ται επίσης. Κατά τήν εξοδον έκ τού ναού προηγείται ή Α. 
Μ. ό βασιλεύς φέρων έπί τού βραχίονος τήν άνασσαν, εποα- 
ται δέ ό διάδοχος, εις ού τόν βραχίονα στηρίζεται ή αγλαό
μορφος βασιλάπαις ’Αλεξάνδρα, ή βασιλόπαις Μαρία χαί ό 
βασιλόπαις Νικόλαος. Τήν έξοδον τής βασιλικής οικογένεια; 
τό έξω τής Μητροπόλεως πλήθος υποδέχεται διά νέων καί 
επανειλημμένων έπευοημιών. Αί επευφημία! εξακολουθουσιν 
αδιάλειπτοι κατά τήν επάνοδο, τή: βασιλικής οικογένειας 
εις τά 'Ανάκτορα. Ή  πορεία μέχρι; αυτών εινε αληθηι 
θρίαμβος. ’Αλλά καί άφού άνήλ,θεν ή βασιλική οικογένεια 
εις τά ’ Ανάκτορα, ό λαό; παρεμενεν έν τή πλατεία, άδιαλεί- 
πτως έπευφημών καί χειροκροτών. Μετά τινας στίγμα; 
έιεφανίσθησαν έπί τού έξόιστου ό βασιλεύς, ό διάδοχος, ή 
βασίλισσα μετά τών δύο ήγεμονίδων καί ό βασιλόπαις Νι
κόλαος. Εις τήν θέαν των έπειάθκσαν τά χειροκροτήματα 
καί αί ζητωκραυγαί έπανελήφθησαν βροντώδεις. Μετά τούτο 
νεύσαντος τού βασιλέως 5τ: θέλει νά όμιλήση έγένετο βαθύ
τατη σιγή, καί ή Α. Μ. μετά προφανούς συγκινήσεως είπε 
τά έξής:^

• ’ Εξ όλης καρδία; καί ίν βαθεία συγκινήσει ευχαριστώ
■ υμάς όλους διά τήν ώραίαν καί μεγαλοπρεπή έκδήλωσιν
• τών αισθημάτων σας, επί τή περιστάσει ταύτη τής ενηλι- 
■κιότητο; τού διαδόχου. (Ζωηρά! επευφημία.. Ζητωκραυγαί: 
-Ζήτω ό διάδοχος.) Βεβαιωθήτε, ότι ή καρδία του εινε έλ- 
-ληνιχωτάτη (παταγώδη χειροκροτήματα, ζητωκραυγαί) καί
• ότι ούτος, όπως καί όλα τά παιδιά μου, θά υπηρετήσουν
• μέ τήν καρδίαν των τήν φίλην πατρίδα καί τα εθνικά συμ
φέροντα (Νάχι έπευφημίαι καί ζητωκραυγαί.)·

— Τώρα θέλει νά σας ευχαρίστηση καί ό ίδιος ειπεν δ 
βασιλιύς, άφού καΐ'.σίγασαν τά χειροκροτήματα, καί δ διά
δοχος έν μέσω ενθουσιασμού ακράτητου διά φωνής σθεναρά; 
είπε τά έξης, διακοπτόμενο; εις πάσαν σχεδόν λέξιν ύπο 
ζητωκραυγών καί χειροκροτημάτων :

«Μετά συγκινήσεως παρετήρησα τά δείγματα τής συμπα-
• θείας, τήν όποιαν τρέφετε πρό; εμέ καί σάς εύχειριστώ όλους
• διά ιόν εγκάρδιον τρόπον, μέ τόν οποίον συνεορτάζετε την
• δι' Ιμέ τοσούτον σπουδαίαν ημέραν. Γνωρίζετε πάντε; ότι
■ μέ τό έλληνικό» μου "Εθνος ή καρδία μου είνι στενώς συν- 
“δεδεμένη. Ζήτω τό "Εθνος!·

Έκαστη τού διαδόχου λΐξις έκαλύπτετο διά φρενητιωδών 
επευφημιών ύπό τού λαού, πολλοί δέ έκλαιον ές υπερβολικής

χαράς καί συγκινήσεως. Εις θέαμα τοιούτο σπανίω; δύνα- 
ταί τις νά παραστή. _ _ I

Τήν I I ,  15’ περίπου έληξεν ή τελετή, αμέσως δέ κατόπιν 
ήρξαντσ αί παρουσιάσεις ενώπιον τού διαδόχου. Πρώτον 
προσήλθον ο! υπουργοί, γενόμενοι δέ δεκτοί έν τή αιθούση 
τού Θρόνου, συνεχάρηοαν τόν διάδοχον, έπί τή ενηλικιώσει . 
αύτού. Κατόπιν ό διάδοχος ίδέξατο τά συγχαρητήρια τον 
διπλωματικού σώματος, ειτα δέ τά τής Ί .  Συνόδου καί τών 1 
αρχιερέων τοΰ κράτους. Ό  πρόεδρος τή; Συνόδου Σ. μητρο
πολίτη; ’Αθηνών κ. Προκόπιος, λαβών τδν λόγον, προοεφώ- 
νησεν ώ; έξής :

«Έ ν συγκινήσει βαθεία παρίσταται πρό τή; Ύμετέρας
• εύσεόεστάτης Βασιλικής ΊΓψηλότητος ή σύνοδος μετά τών
• περί αυτήν Σε6 ασμιωτάτων ιεραρχών, όπως καθήκον ιερόν
• έκπληρώση. ύπό μεγάλου καί σπουδαίου έπιβαλλόμενον γε-
■ γονόΐι,ς, έφ’  ώ χαίρει καί άγάλλεται αύτή τε καί πάσα ή
• έν Έλλάδι καί ύπό τήν δουλείαν ορθόδοξος Εκκλησία.

• Έπισήμως σήμερον καί πανηγυρικώς ένήλιξ ή Ύμετέρα
• εύσεδεστάτη Βοσιλιχή Ύψηλότης άναχηρυχθείσα καί ύπό 
»έξοχων περιχοσμουυένη πνευματικών και ηθικών προτερη- 
ιματων, άτινα έδωρήσατο μέν αύτή ό πάντων τών αγαθών 
»δοτήρ, έκαλλιεργησε δτ καί ανέπτυξε, ή πεφωτισμένη καί 
«περιεσκεμμένη πατρική σ-οργή καί μέριμνα καί ή προσή- 
«κουσα διδασκαλία καί αγωγή, ευφραίνει τούς σεβαστούς
• Αυτής γονεξ;, τήν εκκλησίαν καί σύμπαντα τόν ελληνικόν
• λαόν, λαμπρύνει τόν θρόνον, κρατύνει τήν βασιλείαν, αρ· 
ορήν.τως αυτήν μετά τού θρόνου συνδέουσα, καί αίσιον και 
•ευκλεές τό μέλλον τή τε ’Εκκλησία καί τή πατρίδι προαγ-
• γέλλει.

• Πλήρη; δέ άγχλλιασεω; καί χρηστών περί τούτου ελπί-
■ δων η Σύνοδος μετά τής σεμνής τών Ιεραρχών χορείας
• εύχεται έξ όλης ψυχής, όπως ό "Τψ.στος τηρή ύπό τήν κρα-
• ταιάν αύ-.ού σχέπην καί προστασίαν τήν Ύμϊτέραν ευσε-
• βεσ άτην Βασιλικήν ’ Υψηλότητα, φωτίζν, τόν νούν καί
• χα-ευθύνη τήν θέλησιν Αυτής εις τό αγαθόν πρό; πλήρωσιν 
»τών πόθων τών σεπτών αύτή; νονέων, τής ’ Εκκλησίας κα>
• τού Πανελλήνιου ■

Εις τήν προσλαλιάν ταύτην ό διάδοχο; άπήντησε δια των 
επομένων: >  ̂ . · «ι

«Πλήρης χαράς καί εύγνωμοσύνη; αποδέχομαι τάς ενθέρ-
■ μου; εύχάς καί ευλογίας, τάς όποιας διά τής ’ Υμετέρα!
• Σεδασμιότητο: μοί προσφέρουσιν ή ίερά τής Έλλάδο; Συ-
• νοδος καί οί Σεόαομιώτατοι ίεράρχαι τού Κράτους. Γεν-
• νηθ.ίς και άνατραφείς έν τοΓς κόλποι; τής Ίεράς ή)*“ ’  
« ’Ορθοδόξου ’ Εκκλησίας, έμαθον νά σέδωμαι καί τιμώ αυτή»
• είλικρινώς, διότι κατά μέν τού; χρό.ους τής > δουλείας α®“ 
»"Εθνους ύπήρξεν ή κιβωτός τής σωτηρίας αύτού, μετά «
• τήν ήμιτελ.ή εθνικήν άποκατάστασιν έχει εντολήν νά σ«*'

I »τελέση τό καθ’ έαυτήν εις τήν ηθικήν διάπλασιν τοΰ λαόν.
• Εύχομαι εί; τόν "Υψιστον νά κρατύνη τήν εκκλησίαν ειΐ 

| »έκπλήρωσιν τής ίεράς αυτής έντολης.· ,
Μέχρι δον. ρύων συνεχίνησεν ή άπάντησις αύτη του: βδ' 

βασμίου; αρχιερείς. Μετά παρέλευσιν πόσων γενεώ· εσαρ- 
κούτο τέλος τό ϊνειρον ήγεμονόπαιδος ελληνος, έκφράζο’- 
τος τήν πίστιν καί τήν άφοσίωσιν αύτού πρός τήν ορθο'.ο- 
ξον εκκλησίαν, έν τοΓς χό'ποι; τής όποία; έγεννήθη X« 
άνετράφη, εις τήν μητρώχν γλώσσαν )

Μετά μεσημβρίαν ό διάδοχος, περιστοιχιζόμενος ύπό το»1’ 
σεπτών αύτού γονέων ν.αί τής λοιπή; βασιλική; οίκογενεί«!· 
έδέξατο τά συγχαρητήρια τών δημάρχων τού Κράτους. ·Μ 
περίπου τόν αριθμόν, έν σώματι προσελθόντων εις τα ■ , 

ι κτορα. Ό  δήμαρχος ’ Αθηναίων κ. Σούτσος, έκ μερο«« α® 
τών, προσεφώνησε τόν διάδοχον είπών :

■ Υψηλότατε,

■ Οί δήμαρχοι τού Βασιλείου, διερμηνεύοντες δι’
• κατά τήν επίσημον ταύτην ημέραν, τα_ αίσθήματ* *
» άφοσιώσεως αυτών εις τήν δυναστείαν τού σεβαστό« ΊΙ* .̂
• βασιλέως, εύχονται ύπέρ τής Ύμετέρας Υψηλότητα'
• δημοφιλούς διαδόχου, υγείαν,_ μακροβιότητα καί
» γαθήν, όπως δυνηθή, Θεού εύδοκούντος. καί ται!
• καί; εύλογίαις κρατυνόμενος νά έκπληρώση τούς
• πόθους, ύφ’ ών εμφορείται μετά τών απανταχού τη«
» ’ Ελλήνων. _  ̂|,
• Ζήτωσαν οί βασιλείς ήμών ! Ζήτω ό αγαπητός Διάδοχά ̂

Οι άντιπρόσωποι τών εν τώ εξωτερικό» κοινοτήτων 
προσέλθει εις τά ανάκτορα μετά τών δημάρχων, πρό; το«

ΔΕΛΤΙΟΙΝΓ TEÏS Ε2ΤΙΑΕ

ξέ «αί πρό; «κείνους απευθυνόμενος ή Α. Μ. ό βασιλεύς 
είπε τά έπόμενμ;

«Κύριοι δήμαρχοι καί αντιπρόσωποι τών έκτό; τής Έλ- 
•λάδος Ελλήνων,

• Μετ’ άπεριγράπτου χαράς βλέπω τήν ήυέρχν ταύτην έ- 
ΒΠΐόν μου τούς έχλεχτού; τών δήμων τού κράτους καί 
ρύς αντιπροσώπους τών έχτός αύτού διαβιούντων’ ί,λλήνων.
ϋίρω μέγα, διότι μεθ’  ήμών, δΡ ήμώ, δέ μεθ’  άπαντο; 
ι Έθνους, χαρμοσύνως συνεορτάζω τήν ενηλικιότητα τού 
!χου Μου.

■Ό προσφιλέστατος Μου Κωνσταντίνος, γεννηθείς καί 
ρτραφεις έν τώ τόπω καί μετά πλείστη; έπιμελείας έλλη- 
ρεπώς έκπαιδευθείς, είνε κατά πάντα άξιος τής αγάπης 

ου "Εθνους.
• Σάς ευχαριστώ έκ βάθους τής ψυχής Μου διά τήν πρό· 
7 «ν συμμετοχήν σας εις τήν χαράν Μου. Ή  χειρ Κυρίου 
:έποι αυτόν καί τήν φίλην ήμώ. πατρίδαν.
Τού; λόγους τούτους τού βασιλέως έκάλυψαν ζωηραί αί 
,υφημίαι τών παρισταμένων.
Βοός τούς δημάρχους αντιφωνών ό διάδοχος, μετά τόν 
-ιλέο, ώμίλησεν ώς έξης ;

■ Κύριοι Δήμαρχοι.
• Σάς ευχαριστώ άπό καρδία; διά τάς υπέρ έμοΰ εύ- 

«χός σας.
•Σάς παρακαλώ να διαβεδαιώσητε τούς προσφιλείς μου 
-νδημότα; σας, ότι νηπιόθεν αγαπώ τήν πατρίδα μου Έλ- 
ΐδα καί επικαλούμαι τήν αρωγήν τού Ύψίστου, όπως μέ 
αταστήση Οντως αξιον τών αισθημάτων τών συμπολί- 

•τών σας.
■Χαιρετίσατε, παρακαλώ, τούς συνδημότας σας έπ’ ονό- 

•ματί μου ».
Ζητωκραυγαί έπί δέκα λεπτά διαρκέσοσαι ύηεδέχΟησαν 

την αντιφοιντ,σιν τού διαδόχου.
Κατόπιν ό κ. Λεων. Ζαρίφης, έκ τών αντιπροσώπων Κων

σταντινουπόλεως, εντεταλμένο; νά προσφωνήστ, τόν διάόοχον 
μέρους πάντων τών αντιπροσώπων τών εν τώ έςωτερικώ 
ηνικών κοινοτήτωνι είπε ;

’Υψηλότατε,
«Βληρούται σήμερον ό διακαής πόθος τών Έλλ.ήνων· πα- 
■ σιάζεται εις αύτού; ύπό τής Α. Μ. τού Βασιλέως 6 πρώ- 
ις πορφυρογέννητος διάδοχος Κωνσταντίνος, γεγεννημένος 
_ί έλληνικω; άνατεθραμμένος εις τά ανάκτορα τών Άθη- 
».V, κεκτημένος τήν νόμιμον ήλιχίαν πρός έκπλήρωσιν τής 

ύπό τής Θείας Προνοίας πεφυλσγμένης αύτώ αποστολής, 
ανηγγέλθη, Υψηλότατε, ή γέννησίς Σου. έσκίρτησε 

*τα πρώτον έκ χαράς άπας ό έλληνισμός- ηΰχετο, όπως 
ελθης σώος  ̂ τού; κινδύνους, τούς περιστοιχίζοντας τή» 

την τού ανθρωπίνου βίου περίοδο«, ήκολούθει καρδιο- 
πων την πρόοδον έτών, ήρίθμει άνυπομόνως τόν χρόνον 

ν έλλείποντα ετι μέχρι συμπληρώσεως τής κατά τόν Οε- 
; :λιώδη νόμον ηλικίας. "Εδειξε τέλος ό δάκτυλος τού Θεού 
\y περιμενομένην ώραν· ένηλικιώθης· έκαμες τό πρώτον 

;μα του σταδίου Σου, δους τόν στρατιωτικόν όρκον. Καί 
-νταχόθεν τής γής, όπου πάλλει έλληνική καρδία, πεμ- 

«νται πρός Σέ. Υψηλότατε, χαιρετισμοί καί συγχαρητή- 
01*. Τής γενική; ταύτη; χαρά; τών υπεροριών έλληνικών 

■παρχιών καί τών έν τή αλλοδαπή έλληνικών Κοινοτήτων 
ΐεστάλημε·, διερμηνείς, ένετάλημεν νά Σοί έκφράοωμεν 
αισθήματα τής άγάπτ,ς αύτών. Παρακαλούσι τήν ήμέ- 

f  ταύτην έχατομμύρια Ελλήνων τόν "Υψιστον νά μη- 
'  τόν βίον Σου, όπως έπί Σού. χαί διά Σού, συνεχί- 

_ ος τό έργον τού_ βασιλέως πατρός, γενή πράγμα ό,τι έν 
Χαρδία^ήμων εινε ευχή. Ί Ι  αγάπη δέ αύτών, ή από 

■-’τ,ς ατιγμής τής γεννήσεώς Σου άρξαμένη, θέλει Σέ άκο- 
.αει, Υψηλότατε, καθ’ όλους τούς αγώνας τού μέλ- 

■ος σταδίου Σου.» 
τήν προσλαλιάν τοΰ κ. Ζαρίφη ό διάδοχος άπήντησεν

■ Κύριοι,
■Χαίρω βλέπων ενώπιον μου τούς αντιπροσώπου; ιών έν 
‘ 5 απωτάταις χώραις οίκούντων 'Ελλήνων. Χαίρω άχούων 
τοΰ στόματός σας όπ»ία αισθήματα αγάπης τρέφουσι 

Ι̂ ν «μέ οί ύμέτεροι έντολείς.
'Παρακαλώ νά τούς χαιρετίσητε έξ όνόματό; μου, διαβε- 

ουντες συνάμα αυτούς, ότι καί έγώ κατ’ ούδέν όλιγώ- 
’  αγαπώ αυτούς ή τούς έν Έλλάδι οίχούντα

Τήν εσπέραν τής Δευτέρας ώς καί τάς έπομένας εσπέρας 
ή πόλι. λαμπρώ; έφωταγωγιϊτο έπί ταίς έορταίς τοΰ διαδό- 

| χου. Έπί_τοΰ αετώματος τού Πανεπιστημίου καί τής στέγης 
ι τού ναού τή: Καπνικαρέας ειχον το.τοθετηθή ήλεκτρικαί 

μηχαναΐ 6Γ ών έφωτίζοντο τά πέριξ. Τό θέαμα τών εσπε
ρινών φωταγωγιών πολλούς προσείλκυε καί ή κίνησις τού 
πλήθους έξηκολούθει ζωηρά μέχρι νυκτός προκεχωρηκυίας.

Τάς έπομε.ας ημέρας παρουσιάοθησσαν ενώπιον τού δια* 
I δόχου καί συνέχαρησαν αύτώ οί υπάλληλοι πάντων τών 

υπουργείων, οι άξ.ωματικοί τής φρουράς ’Αθηνών, ο! άξιω- 
ματικοί του κατά θάλασσαν στρατού, οί αντιπρόσωποι τών 
διάφορων επιστημονικών, φιλολογικών καί λαϊκών σωματείων, 
ό πρυ-ανις μετά τής συγκλήτου καί τών χαθ-,γητών καί ύ- 

| φτίΥΊτών τού Πανεπιστημίου, κτλ. Κατά τήν παρουσίασιν 
ταύτην ό πρυτανις χ. Καραμήτσας, προσφωνών τώ διάδοχο.» 
είπε .

Υψηλότατε,
»Οί χαθηγητα! τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου ποριστάμενο1 

»ενώπιον τής Ύμετίρος Ύψηλότητος χατέχονται ύπό τή ' 
αυτής χαρά; και σύμπασα ή ελληνική φυλή, ότι ή θεία πρό' 
»νοια ηξιο.σεν ήμάς νά "δωμεν έκπληρουμένην τήν αιώνιον 
•ευχήν τού ελληνικού γένους, διάδοχον τού θρόνου τών Έλ-
• ληνών, άνατραφέντα έν τή θρησκεία τών πατέρων ήμών 
.καί παιδευθεντα διά τής γλώσσης καί σοφία; τών ήμετέροιν 
»προγόνων.Τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον, ώ; τό ανώτατο', τών
• ’Ελλήνων διδακτήριο« τής ορθοδόξου πίστεω; καί τών έπι-
• στηαών καί γραμμάτων, παρακαλεί εύσεβάστως δι’  έμοΰ 
«καί τόίν περί έμε συναδέλφων καθηγητών καί υφηγητών την 
·'Υ · Β 'Υψηλότητα νά δεχθή εϋμ-:νώ; τά συγχαρητήρια αύ- 
»του έπί τή Ί'μετέρα ένηλικιότητι καί εύχεται Γνα ό "Υψ;- 
»στος ευδοχήση νά καταστήση αυτήν οργανον τελεσιουργόν
• χα! σωτήριον τών αισθημάτω. χαί πόθων, όσους διεγείρει 
■ τό σεπτόν αυτή; δνι μα έν τή καρδία παντός ορθοδόξου
• "Ελληνος. ·

Ό  διάδοχο; άπαντών ηύχαρίστησε τόν κ. πρύτανιν διά 
τάς ύπέρ αυτού εύχάς του καί ηύχήθη Γνα τό Πανεπιστη- 
μιον έξακολουθή καί εί; τό μέλλον παράγον τούς αυτούς 
αγλαού; καρπούς.

Έπί ταίς έορταίς έδόθησαν μέχρι τοδδε δύο χοροί, έξ ών 
ό εί; μέν εν τοίς Άναχτόροις. ό έτερος δ’  έν ταίς αίθούσαις 
τού υπουργού τών εξωτερικών κ. Αραγούμη. Τόν χορόν 
τούτον έτίμησε διά τής παρουσίας του καί ό Διάδοχος. 
Θελουσι δοθή δέ και άλλοι χοροί παρά τών διαφόρων πρε
σβειών καί ιδιωτών έτι.

Έν τεί; Άναχτόροις έδόθησαν καί γεύματα έπίσημα. 
Κατά τό πρξς τούς δημάρχους γεύμα παρεκάθησεν ή βασι
λική οικογένεια, ο! υπουργοί καί 332 δήμαρχοι. Ό  βασιλεύς 
κατα τα επιδόρπια φέρων πρόποσιν ηύχαρίστησε τούς δη
μάρχους διά τήν προθυμίαν,μεθ’  ής έσπευσαν νά μετάσχοισι 
τών έπί τή ενηλικιώσει τού διαδόχου έορτών. Εϊς τών δη
μάρχων, άναμνησθε'ις τής εδαφικής αύξήσεως τού έλληνικού 
κράτους έπί τής βασιλείας τού Γεωργίου, ηύχήθη έν μέσω 
τών παταγωδών τών παρισταμέ.ων επευφημιών, όπως ταχέως 
έπιτελεσθή ή ποθητή εθνική ένωσις όλου τού έλληνισμού. 
Γεύμα παρέθηκεν εις τού: έν τή πρωτευούστ) ξενιζόμενους 
δημάρχου; καί ό δήμος Αθηναίων έν ταίς αίθούσαις τού 
δημαρχείου.

81 ζωηραί).
ικούντας.·(Ζητω-
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κ. I. Κ. Καβαλλαν. Ελήφθησαν ευχαριστούμεν δ* ύμίν 
διά τήν φιλικήν φρονιιδκ. Πά-τα τά ζητηθέντα καί άπάντη- 
σιν μας έχετε ταχυδρομικό»;.— κ. Κ. X. Δ. "Αρταν. Τό ση- 
μειουμενον λεξικόν δΰναται νά χρησίμευαν) μόνον ώ; πρό
χειρον βοήθημα εις τήν σπουδήν τής γαλλικής, διότι είνε ε
πίτομου, περιέχει δέ έρμηνείαν μόνον τών συνηθεστάτων 
επιστημονικών λέξεων. Τιμάται δρ. 10, μετά ταχυδρομ. 
10,60, καί εύρίσκεται έν τφ  Βιβλιοπωλείο» τής ■ Εστίας». 
— κκ. I. Κ. Νέαν Φώκαιαν, Β. Ν. X. Σμύρνην, Γ . 1. Λ. 
Κέρκυραν, Σ. Δ . Β. Λευκάδα, I. Λ . Λαμίαν, Π. Α. Α. 
Γέϊσκ, Α. Δ. Σ. Ιίωνσταντινούπολιν. Ελήφθησαν. Τά ζη- 
-ηθεντα άπεστάλησαν.— κ. Μ. Δ. Δ. Πειραιά. Άποκλειστι- 
κώς Ιμπόριον έλληνικών οίνων άσκούσιν έν Γερμανία, καθ’ 
όσον είξεύρομεν, τέσσαρα μεγάλα καταστήματα: τό τού
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I. Κ. Monier έν Veckargcmünd· το ιο ί Friodr. Carl 
Otto έν Wurzburg τό των Ziegler u. Gross έν Kreuzlin- 
gen (καί tv Konstanz τη; Ελβετία;) καί τό των Uppen- 
born U. Co έν Άννοβέρω.—  x. Π. Δ. Η. Λεμησσέν. Έ 
λήφθησαν χαι παρεδόθησαν τή Λιευθύνσει των «Έκλ. Μυβ. < 
Άπηντήσαμεν και ' ιδιαιτέρως. —  κ. Δ. Π. Π. Κωνσταντι
νούπολή, Έλήφθησαν, χαι ένεγράψαμεν τόν χ. Ν. Γ. Π. 
άπ’ άρχής ένεστώτος έτους. Τά φύλλα άπεστείλαμεν ύμΓν 
κατά τήν σημειουμένην διεύθυνσιν. Κατά τά λοιπά θέλομεν 
συμμορφωθή τή παραγγελία σας.— χ. Σ. Α. Θεσσαλονίκην. 
Σας εύχαριστούμεν.— X. Ε. Σ. Θέλομεν συμμορφωθή τή πα
ραγγελία σας.—  TaxrixSS a-ruyrώατη. Δεν είνε υπερβολή 
ουτε τυπογραφικόν λάθος ό αριθμός ύ40 γραμμάρια, ή 
μέση καθ’  έκάατ/,ν απώλεια τού βάρους τού σώματός του, 
όρθως δέ είχε γραφή ουτω έν τω άμθρω.— χ.Δ. Θ. X Πώλον. 
Έλήφθησαν. Άπεστάλη δ’  ύμΓν αντίτυπο/ Ημερολογίου χαι 
μετ’ αυτού τό ζητηθεν μουσικόν τεμάχιον. Τοιουτον νομο- 
σχέδ ον οΐον σημειόνετε ήμϊν δεν είχε προταθή εις τήν Βου
λή/ ύπό τής Κυβιρνήσεως.’Επρόχειτο μόνον νά ύποβληθή <ο- 
μοσχέδιον περί παρατάσεως τού όρίου ηλικίας τών ύπαξιωμ. 
έχείνων, οΓνινες μεταβαίνοντες εις Ευρώπην προ; συμπλήρω- 
σιν των στρατιωτ. σπουδών των επανέρχονται ε ς Ελλάδα Γνα 
άναλάβωσι τάς έν τω στρατώ θέσεις των ώς αξιωματικοί.—
X. Γ. Δ. Λειψίαν. Περιμένομεν απάντησ ν εις άμφοτέρας τάς 
έπιστολάς μας. —  X. Δ. Β. Αλεξάνδρειαν. Έλήφθησαν. 
Άπεστείλαμεν V ύμΓν τα ζητηθέντα. Άπαντώμεν χαι ιδιαι
τέρως.—  'IthοΓροότω. Οόδέν τωόντι χεΓρον τής πολυνομίας 
ίν τινι χώρα. Άπεδείχβη έχ τής πείρας ότι όπου ίιπάρχουσι 
πλείονες νόμοι, έκεΓ συμβαίνουσι ναι αί περισσότεροι παρα
νομία/, δικαιότατα δ’  εϊς τών ήμετέρων λογίων βλέπων 
ποτέ τήν είσαγομένην εις τήν ξουλήν σωρείαν παντοίων νο
μοσχεδίων, εγραψεν οτι εαν ητο υπουργός θα έσπευδε να 
ύποβάλη εν, άλλ’  ούσιώδες νομοσχέδιου, ,τερί τηρήσεωε 
τών κειμένων νόμων.— χ. Δ. Β. Παρισίους. Τα ζητηθέντα 
άπεστείλαμεν. ’Ιδιαιτέρως άπαντώμεν εϊς επιστολήν σας. -  
χ. Α. Μ. Σχίαθον. Έλήφθησαν.—  χ. Α. Α. Κ. Πύργον. , 
’ Απεστάλη τό ζητηθεν φυλλον.—  χ. Π Δ, ’ Ακριβώς περί 
αύτών δε·/ γνωρίζομεν, άλλά σας συμβιυλεύομεν νά μή έχε
τε απόλυτον εμπιστοσύνην. Αί νομοθεσΐαι πάντων σχεδόν τών 
κρατών άπαγορεύουσι τήν πώλησιν γοαμματίων λαχείων ξέ
νων έταιριών ή τραπεζών ή ίπικρατειών. Μόνον έν Έλλάδι | 
επιχρατεΓ ώς πρό; τούτο απόλυτος ελευθερία, χαΐ ου μόνον ( 
λαχεΓα τίμια χαί ασφαλή, άλλά καί γραμμάτια παντός I 
είδους τυχοδιωκτικών καί δολίων επιχειρήσεων εΰρίσκουσιν 
εύπιστους άγοραστάς.

Α Ρ Τ Ι  Ε Κ  Δ Ο Θ Ε Ν

0  ΜΆΓΟΙ ΤΗΣ KV1 IAI
Μ ΥΘ ΙΣ ΤΟ Ρ ΙΑ  Ιουλίου Βερν και Ανδρ. Λοριι 

Κ α τ ά  μ ε τ ά φ ρ α σ ι ν  Α .  Π .  Κ ο υ ρ τ ί δ α υ

( Μετά 25 λαμπρών εικόνων χαραχθεισών έν Γαλλία ). j 
Τ ιμ ϊ τ α ε  δραχμών 3,50.

Τχχυδρομςπως άποστελ,λ,όμενον όραχ. 3,80.

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η Σ Α Ν  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ

Δ ΙΗ Γ Η Μ Α Τ Α
ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Τ ό μ ο c χ α Λ Λ ι τ ε χ η χ ώ τ α τ α  ΐ χ τ ε τ ν π ω μ ό ν ο ς  

( χ  250 σ ε . ί ί ό ω ν

Τιμαται δραχμών 2. — Ταχυδρυμικώς αποστελλόμενον 
δραχ. 2,20

Εϋρίσκεται εις τό Β βλιοπωλειον τής . ’ Εστίας·.

X - F * t i I v íL A .X X S T  Η Ρ Ι Ο Ν  
5 Δεκεμβρίου 1886

Δ ά νε ια  τή ς  Κ υ β ερνή σ ε ι»; Τ ρ ό χ ο ν π α .  Τ ι μ ή 
Τών 170,000,000 τών 5 %  Αρ. ν· 404.—
. 120,000,000 τών 5 . . .  408. —
> 60,000,000 τών 6 . . . 463 —
• 26,000,000 τών 6 . . . 381.50
• 25,000,000 τών 9 ■ . ·  256.50
• 25,000,000 τών 8  . . . 249.—

10,000,000 τών 6 . . . 190.50
4,000,000 τών 8  » . . 2 4 0 .-

> 6,000,000 τών 6 » Δρ. παλ. 91 —
Κτηματιχαί Όμολ. Έθν. Τραπέζη;

τών 60,000,000 μετά Λαχείου φρ. 474.50
Π ισ τω τ ικ ά  Κ α τα σ τή μ α τα  

ΕΤΑΙΡΙΑΙ
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Δρ. ν. 4.1 15.—
Γενική Πιστωτική Τράπεζα . . .  « 59.—
Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως · 56.—
Προνομ. Τράπεζα Ήπειροθεσαλίας.. ·
Έιαιρία Μεταλλουργ. Λαυρίου . . ■ 108.—
Σιδηρόδρ. ’ Αθηνών καί Πειραιώς.. . 296 —
Εταιρία Φωταερίου........................

ΣνΥαΛ.Ιάγατιι 
ΛΟΝΔΙΝΟλ’— Τραπεζικόν "Οψεως  31.40

• 3 μην...........
ΓΑ Λ Λ ΙΑ Σ  — Εθνικής ΤραπέζηςΟψεως 123.50

• Τραπεζικόν 3μην
νομίσματα

Ειχοβαφραγκον.....................................   24.70
Λίρα οθωμανική................................ 28.—

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΤΡΑΓΟΓΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΟΣ MOT
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ THE ΑΙΜλίΙΣ.-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΙΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΙΙΣ Ζ11Ι1Σ.- ΠΟΑΕΜΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ ΑΙΑ
ΠωλιΓτχι £ν τω ΰ.ολ.οπωλί'ω της «Ε στίας» δραχ.2,50. 

Ταχυδρομιχώς αποστελλόμενον δραχ. 2.80.

ΧΑΡΤΟΠΩΛ ΕΙΟΝ 
I I ΑΛΛΗ Κ Α Ι Κ Ο Τ Ζ ΙΑ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Έκτυπούνται επισκεπτήρια στιγμιαίως.
Έπί χάρτου άγγλικού διαφανούς Α' ποιότητος δραχ. 2,50 

τά 10 0 .
Έπί χάρτσυ αγγλικού διαφανούς Β' ποιότητος δραχ· 

τά 10 0 .
Κατασκευάζονται σφραγίδες έξ ελαστικού παντός είδους. 
’Αντιπρόσωποι τής Suciélé Parisienne Βιέννης, έκτελου- 

σης έλαιογραφικάς εικόνας έπί μόν^ τή αποστολή φωτο- 
γραφίας· _

Κ  Δ. Κ Α Π Ρ Α Λ Ο Υ

ANA ΤΑ ΟΡΗ
Ο ΔΟ ΙΠ Ο Ρ1ΚΑΙ ΣΗ Μ Ε ΙΩ ΣΕ ΙΣ

Πάτραι.— Βαλατούνα.— "Αγιος Άνδρέας. — "Αγιος 
νης.— Κερπινή.— Μέγα Σπήλαιον. —  Καλάβρυτα. — 
Λαύρα.— Κλαπατσοΰνα.

Κομό-3r τομίάιοτ ex σι.ΙΙίοιτ / 9. 
Εύρΐσχειαι έν τω Βιβλιοπωλείω τής «Έσιίας*

αι δραχμής. Ταχυδρομιχώς άποστέλλεται άντί δραχ.

ίν Ά θή να ις  έκ τού  τυπογραφείου τώ ν  κα ταστημά των Α Ν Ε Σ Τ Η  Κ ί λ γ ί ε Τ Α Ν Γ Ϊ Ν Ι Δ Ο Γ  1 8 36— 661
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