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ΙΙΡΟ- ΤΟ ΑΠΗΟΣΙΟΊ.
Τήν άνάγκην οικογενειακού περιοδικού, έμπεριέχοντο;
ύλην τερπνήν άμα καί διδακτικήν διά πάσαν τάξιν άνθρώπων,τουλάχις-ον γυμνασιακή; τυχόντων παιδεύσεως,
■πρό πολλοΰ κατιδόντε; προέβημεν είς τήν ϊδρυσιν τή;
Χλωρίδος, βεβαίαν έχοντες τήν πεποίθησιν ήμών
εΐ; τήν ήθικήν συνδρομήν τών λογιών καί είς τήν υλι
κήν ϋποστήριξιν τών όμογενών.
Ή ίντω; λίαν ευμενής ύποδοχή ής ετυχεν τό περιο
δικόν ήμών τοσοΰτον συνεκίνησεν ήμάς καί τοσαύτας
έλπίδας διά τήν έπιτυχίαν καί τελειοποίησιν τοϋ έργου
ένέπνευσεν, ώστε μή άναμένοντες τό τέλος τής Αης έξαμηνίας, προβαίνομεν εί; τήν πρώτην έπί τό τελειότερον μεταρρύθμισιν τή; X λ ω ρ ί δ ο ς. 0‘ύτω μιμού
μενοι τα συγγενή τή X λ ω ρ ί δ ι έ» Εύρώπη περιοδικά,
άρχόμεΟα σήμερον δημοσιεύοντε; Δελτίον τής Χλω
ρίδας καί μάλιστα έν ίδιαιτέριμ καί κεχωρισμένφ φύλλω, ώς τό τοιοΰτον ή άξιόλογο; ’Αθηναϊκή 'Εστία
πρώτη έδημοσίευσε.
Τοιουτοτρόπως ή X λ ω ρ I ς άπαλλαττομένη κα! τή;
δευτερευούση; ύλη; τής καταχωρουμένης έν ταϊς τελευταίαις σελίσι, θέλει περιέχει άρθρα ανάλογα πρός
τόν σκοπόν αύτής.
Ή X λ ω ρ I ς ήτις μέχρι τοϋδε έστέλλετο είς τού;
έγγραφέντας μόνον συνδρομητάς, θέλει σταλή κα! είς
πολλούς άλλους μή Εγγεγραμμένου; ομογενείς είς τήν
συνδρομήν τών όποιων ούδόλως άμφιβάλλει. Άφοΰ με
τά τήν άνάγνωσιν κα! παρέλευσιν μιάς έβδομάδος δέν
έπιστραφή, τότε οί κρατήσαντε; τό τεΰχος τοϋτο θέλουσι θεωρηθή τακτικοί συνδρομηταί καί θά λάβω σι
τά προηγούμενα τεύχη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΊ ΛΕΛΤΙΟΊ. '
28. X λ ω ρ ί ς. Έκδίδοται κατά μήνα. Τόμος Α'.
"Ετος Α'. Τεΰχος Ε'. Μήν Μάϊος 1879. Έν Κων/πόλει,
έκ τοΰ τυπογραφείου Α. Κορόμηλά, 1879, 4ον σ. 97
—120. Περιεχόμενα: Μία έπιστολή τοΰ Κοραή
—Ό γάμος ύπό Henri de Parville---- Περί τών άναγκαίων προσόντων τοΰ συνδιαλέγεσθαι---- Ό τάφος τοΰ
Μωάμεθ. — Αύτοβιογραφία ’Ερρίκου Σχλίεμαν/.— Αί
ταχυδρομικά! περιστερά!.—Ή Σιβηριανή νεάνις. — Αί
έκλήψεις παρά τοϊς Σίναις---- Περί τής τάσεως τών άνθρώπων νά διευθύνωνται πρός τά δεξιά ή πρός τά αρι
στερά. — Άλήθειαι. — Έλεγεϊον έπί τή Έρατοΐ Ν.
Β. άποθανούση τήν νύκτα τής έορτής τών Χριστουγέν
νων τοΰ 1878. — Πάρεργα. — Σύμμικτα. — Υγιεινή:
Περί τής χροιάς τοΰ γυναικείου δέρματος.
29. Διαλογικόν έγχειρίδιον τής Γαλλικής
γλώσσης περιέχον ποικίλην φρασεολογίαν καί τύπους,
πρός έξάσκησιν τοΰ λαλεϊν αύτήν ώ; λαλεϊται έν Πα
ρισίοις· έπί τή βάσει τής Ήχοΰς τών Παρισίων καί
τών εγχειριδίων τοΰ Σαδλέρ, τοΰ Βελλεγγέρου, τοΰ
Ούϊτκόμβου καί άλλων ύπό Γεωργίου Δ. Λαμπίση.
’Εκδίδοται ύπό Πανώριου—Άλιμπέρτου. Έν Κων/πόλει 1879, Ιβον σ. 247. Τιμάται γρ. άργυρά 6,

30. Έμμετρος Γεωγραφία κατ’ έρωταπόκρισιν.
Πρός χρήσιν τών δημοτικών σχολείων, ύπό Γεωργίου
Α. Καστρινοΰ. Τεΰχος Α'. Έν ’Αθήναις 1879. 8ον σ. 44.
31. Κανονισμός τοϋ έν Κω ν/πόλ ε ι Έλλ. Συλ
λόγου ό « Παρθενών». Έν Κων/πόλει, Τύποις Ί—
γνατιάδου. 1878. 8ον, σ. 28.
32. Βύρων Έν ’Αθήνα ς. Τόμος Δ. Μάρτιο; 1879.
Φυλλάδιον 1. Περιεχόμενα: Π. Κουπιτώρης, Αλβα
νικά! μελέται. Περί τή; γλώσσης καί τοΰ έθνους τών
’Αλβανών.—Ν. Πετρής. ’Αγωγή τοΰ γυναικείου φύλου
έν ’Αγγλία.—Νάρκισσος Άπηλιώτης, Ό Άπελπι;.—
Κριτική έπιθεώρησις, Κυρία Γρότε, Παιδαγωγικόν έγκόλπιον, Λ. Μελά, Τελευταία έργα Κ. Ν. Σάθα.—Χα
ρίσης Πούλιος, Περί έκλογής έπιτηδεύματος.-Π. 'Ραζής,
Περί προκαταρτικής έκπαιδεύσεω;. — Σ. Γ. Κοκόλης,
Φωνόγραφος τοΰ Θωμά Έδισσόνος.—Ποικίλα, Ώ;ολόια, Ημερολόγια.—Emile Pages, 'Ομοιοπαθητική έκίκησις, ήθογραφία.—Ποιήσεις; Μετάφρασις έκ τ-.ΰ
XXXIII άσματος τοΰ Δάντου.—II. Σ. Φωτιάδης, Τό δανείζεσθαι.—Έργασίαι φιλολογικού Συλλόγου Βύρωνος.
—Π. I. Χαλκιόπουλος, 'Υπόμνημα πρός τό Συνέδριου
τών Ελληνικών Συλλόγων.
33. Εστία. Έν Άθήναις. Έτος Δ. Τόμος Ζ'. 22
’Απριλίου 1879. Άρ. 173. Περιεχόμενα: Πανομοιό
τυπου τή; ύπογραφή; τοΰ ’Αθανασίου Τσακάλοφ.—
Περί τή; Φιλική; έταιρίας.—.Περίοδο; τής γής έν ήμέραι; όγδοήκοντα (μετ. 'Αγγέλου Βλάχου).— ’Ανέκδοτα
τοΰ Αύτοκράτορος τή; 'Ρωσσία; Νικολάου Α'.—Σπουδαστοΰ πινακίδες : Ζηθοποτική πανήγυρες έν Μονάχιρ
—Άκαδημιακή τελετή.—Τί παράγει εΐς κόκκο; σίτου.
—Γνώμαι καί σκέψεις ήθικαί τοϋ Δουκός Δε-λα-'Ροσφουκώ —Δάνειον πνεΰμα
Άλήθειαι—Σημειώσεις.—
Μία συμβουλή καθ’ έβδομάδα.
34. Παρθενών. Έκδίδοται έν ’Αθήναις κατά Κυρια
κήν. ’Apt0. 2ο. Περιεχόμενα: 'Ρωσσικοί έρωτες Έμ.
Γονζαλές, (μετά είκόνος). —Οί δύω Καλλιτέχναι ύπό
Λάμπρου Ένυάλη (συν).—Θαυμάσια τή; φύσεως.—
Φραγγίσζη ή έξ Άριμίνου (Δάντου).—Δημοτικά. — Α
λήθεια:.—Δημήτριο; Σ. Σούτσος (εϊκών).
35. Ήώς. Έν Κων/πόλει. Έτος Α'. ’Απρίλιος 1879.
Άριθμ. 1. Περιεχόμενα: Ή ήώς.—Ή δύναμις τοΰ
οικογενειακού βίου. — Εύγένεια ψυχής. — Σκανδιναυϊκά διηγήματα· Α'. ό Κουδοράνδρος. —Ό Άπτέρυξ.—
Αί έκβολαί τοΰ Δουνάβεως. Τό στόμιον τοΰ Σουλινά.—
Λεύκωμα.— Ή Χριστιανική άγάπη. — ’Ανάμικτα. —
Αίνιγμα. — Κλε'ς.

ί

ΕΙΛΙΙΣΕΙΣ.
Τήν 3 ’Απριλίου έγένετο ή πανηγυρική είσαγώγη είς
τήν Γαλλικήν ’Ακαδημϊσν τοΰ συγγραφέω; τοΰ ’Αντί
χριστου κ. 'Ρενάν, άντίκαταστήσαντος τόν άποθανόντα κ. Κλαύδιον Βερνάρδον. Ή τελετή έγένετο πανηγυρικωτάτη, πλήθος δέ πολύ διασήμων λογιών συνέρρευσεν όπως άκροάσηται τοΰ διασήμου φιλοσόφου. Ό κ.
'Ρενάν έξεφώνησε μακράν έγκώμιον τοΰ προκατόχου αύ
τοΰ Βερνάρδου, δστις δύναται νά θεωρηθή ύπό έπιστη-
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μονικήν ϊποψιν ώς ϊν τών άριστουργημάτων τοΰ διασήμου φιλοσόφου. Είς τόν λόγον αύτοΰ άπήντησε ό πρό
εδρος τής Γαλλικής Ακαδημίας κ. MagiereS όμιλήσας
διά μακρών περί τοΰ συγγράμματος τοϋ Ί’ενάν ό βίος
τοΰ Ιησού.
Καθά ένθυμούμεθα ό κ. 'Ρενάν προύτάθη καί άλλο
τε ώς μέλος τής ’Ακαδημίας, άλλ’άπερρίφθη τή ένστάσει τοΰ άρχιεπισκόπου Δουπανλοΰ, άρνηθέντο; νά συνεργάζηται μετά τοΰ άντιχρίστου.
— Ή έφημερίς τών γυναικών δημοσιεύει κατά
λογον τών γαλλίδων, α'ίτινες έλαβον έσχάτως διδακτο
ρικά διπλώματα. Είναι τριάκοντα δύο τόν αριθμόν, ών
πέντε διδάκτορες τής Ιατρικής, τρεις προλύτιδες τών έπιστημών, μία προλΰτις τής φιλολογίας, δύο δόκιμοι
τών έπιστημών καί τής φιλολογίας, εξ τών έπιστημών
καί είκοσι τή; φιλολογίας.
— Τήν 19 ’Απριλίου έγένετο ή έτησία γενική συνέλευσις τή; Γαλλικής έταιρίας τών ειρηνοφίλων ύπό τήν
προεδρείαν τοΰ κ. Φράγη, μέλους τού Ιΐανακαδημίου,
έν τή μεγάλη αιθούση τών συναυλιών τοΰ Ωδείου. Με
τά τήν συνεδρίασιν έγένετο τεχνική και φιλολογική έσπερίς.
— Έν Παρισίοις ήρξατο έν Σορβόνη ή συνέλευσι; τοΰ
1879 τών αντιπροσώπων τών σοφών εταιριών τών ώραίων τεχνών ύπό τήν προεδρείαν τού Μίνλου Έδουάρδου. Οίάντιπρόσωποι συνεδριάζουσιν είς τά τμήμα
τα.
— Παρασκευάζεται έν Βιέννη ή προσεχής έκδοσι; τών
ύπομνημάτων τοΰ Μέττερνιχ άρχικαγκελλαρίου καί
πρωθυπουργού τής Αύστρο-Ούγγαρίας. Ή έκδοσι; θ’άποτελέση δώδεκα ογκώδεις τόμους.
— Πανηγυρικώτατα έτελέσθη έν τφ Γερμανικφ Ίνς-ιτούτψ ’Αθηνών ή πεντηκονταετηρίς τή; ίδρύσεω; τοΰ
έν 'Ρώμη άρχαιολογικοΰ ’Ινστιτούτου. Ό διευθυντής κ.
Kohler άφηγήθη διά βραχέων τήν ιστορίαν καί τά; έργασϊας τοΰ ώφελιμωτάτου τούτου ιδρύματος, ούτινος
παράρτημα είναι τό έν ’Αθήναις. 'Ο πρεσβευτή; τή;
Γερμανίας κ. 'Ράδοβιτς ηύχαρίστησε τόν κ. Kohler συγ
χαρεί; αύτφ έκ μέρου; τοΰ αύτοκράτορος καί άπονείμας αύτφ τό παράσημον τοΰ Ερυθρού Σταυρού. ’Ακο
λούθως ό ύπολοχαγό; κ. Voil Allen, άνεκοίνωσέ τινα
περί τών έφετεινών έργασιών πρό; σχεδιογράφησιν τοΰ
χάρτου τής ’Αττικής.
— Ή δημοσιογραφία άπώλεσεν έσχάτως tv τών φιλτάτων τέκνων της, τόν έκδότην τού Figaro Ίωάννην
'Ιππόλυτον Καρτιέρον Βιλλεμεσάν. Έγεννήθη έν'Ρουένη τήν 22 άπριλίου 1812 καί μέχρι τοΰ 14 έτους έ
φερε τό δνομα τοΰ πατρός του συνταγματάρχου Car
bier. Βαπτισθεις κατά τήν ήλικίαν ταύτην έλαβε τό δ
νομα τή; μητρός του Αύγουστίνη; de Villemessant, ένυμφεύθη δεκαοκταετής έν τή πόλει Blois καί έπί τινα
έτη ήσχολήθη είς τό έμπορων τών ταινιών. ΕΤτα διήλθε τρία έτη έν Τουλώνι καί Νάντη, τφ 1839 ήλθεν
είς Παρισιού; καί μετ’ολίγον είσήλθεν εί; τήν δημοσιο
γραφίαν. Τό 1840 Ίδρυσε τήν Συλφίδα εί; ήν έδημοσίευεν ύπό τό δνομα τή; μάμμη; του Louisse de Sovint Loup, έπιφυλλίδα τοϋ συρμοϋ. Συγχρόνως συνεδέθη μετά τοΰ νομοθετικού σώματο;. Μετά τήν Φεβρουαρικήν έπανάστασιν τοΰ 1848 ΐδρυσεν άπό τοΰ μαρτίου
μετά τών κ. κ. A. de Calonne καί L. Boyer τόν Lampon, έφημερίδα παυθεΐσαν μετά δύο μήνα;, φυλακισθέντος δεκαήμερον καί τού ύπευθύνου. Ταύτην άντικατέστησεν διά τής Douche de fer, ής τό πρώτον ψύλ
λον κατεσχέθη έν τφ γραφείψ, τέλος δέ τήν Chronique
de Paris (1 Ιανουαρίου 1830 ) παυθεΐσαν τόν Ιούνιον
τοϋ 1832.

Κατά τάς άρχάς τοΰ άπριλίου τοΰ 1834 βοηθούμενος ύπό τών κ. κ. J. Β. Jouvin καί Bourdill άνέλαβε
τήν έκδοσιν τοδ Figaro πολλάκις προηγουμένως καταδιωχθέντος καί παυθέντος. 'Η ίς-ορία τών καταδιώξεων
τάς όποιας ύπέσιη και μετά τήν έμφάνισιν ταύτην 0’
άποτελέσωσιν ϊνα έτι τόμον. Ο! αγώνες καθ’ών έπάλαισεν ό ένδοξος δημοσιογράφος καθ’δλον τό μακρόν
τοΰτο διάςημα, είναι μεγάλος· εις δώδεκα μονομαχίας
προεκλήθη αύτός και ό συντάκτης του εις διάστημα δε
καετίας. Ούτω κατέστη ό Figaro μία τών σπουδαιοτέρων γαλλικών, έφημερίδων περικλείων 8λην τήν γαλλι
κήν ευφυΐαν. Διότι ό Βιλλεμεσάν έννόησε πρώτος τόν
σφιγμόν τοδ δημοσίου καί έδημιούργησε νέον βίον διά
τήν δημοσιογραφίαν· ό Figaro πρέπει νά θεωρήται σή
μερον ώς ύπόδειγμα διά τούς δημοσιογράφους.
'Ο Βιλλεμεσάν άπέθανεν τήν 14 άπριλίου, ή δέ κηοεία αύτοδ έγένετο μεγαλοπρεπεστάτη συνοδευθεΐσα ύφ’
δλων τών έν Παρισίοις δημοσιογράφων.
—Έν Τέπλιτζ, πόλει Βοεμική καί γνωστή διά τά πε
ρίφημα αύτής θερμά λουτρά, συνέβη τό άκόλουθον δυσ
τύχημα. Α! Θερμαι πηγαί καθ’όλοκληρίαν έστήρευσαν.
Συμβούλιου σοφών Γεωλόγων άπεφάνθη δ ι δι’υπο
γείων κρημνισμών τό 'ύδωρ έ'λαβεν άλλοίαν διεύθυνσιν
έπί τούτιρ ήρξαντο διατρυποδντες τά ύποπτα μέρη καί
κατά τάς έσχάτως άφιχθείσα; ειδήσεις, ύπάρχουσι βέβαιαι έλπίδες εις άνεύρεσιν τοδ άποπλανηθέντος θερμού
ρεύματος.
—Κατά τάς πληροφορίας τοδ ύπουργείου τών ’Εσω
τερικών τής 'Ρωσσίας, αί κατά τόν μήνα Μάρτιον 1879,
καθ’ άπασαν τήν Ί’ωσσικήν αύτοκρατορίαν, έκραγεΐσαι
πυρκαϊαί ύπολογίζονται είς 1660' έπέφερον δέ ζημίας
1,727,169 [έούβλια. Έκ τών πυρκαϊών τούτων 201
έξερράγησαν έκ κακοβουλίας, 397 έκ άπροσεζίας, 1 έκ
πυρίτιδος καί 861 έξ αίτιων αγνώστων.
— 'Ο κόμης Κρενεβίλ, υποπρόξενος τής Αύστρίας έν
Σμύρνή, έδημοσίευσε πρό μικρού έν Βιέννη άξιόλογον
πονημάτων περί τών ίς-ορικών περιπετειών και τής κοι
νωνικής καταστάσεως τής Κύπρου.
— Κατά ειδήσεις έξ ’Ιάβας ή είσυδεία τοδ καφέ ύ
πήρξεν άρίστη κατά τό έτος τοΰτο άνελθοδσα είς 913
000 πίκολα (1 πίκολον = πρός 62 1(2 κοιλά). Γνω
στόν δτι ή νεοϊρλανδική κυβέρνησις έπεφυλάξετο τό μονοπώλεων τής καλλιέργειας καί πωλήσεως τοΰ καφέ.
— Μεταξύ τών δώρων, άτινα προσήνεγκεν ή πόλις
Άμστερδαμ είς τήν νέαν βασίλισσαν τής ’Ολλανδίας, εύ
ρίσκεται αξιόλογος συλλογή μοναδική Τσως είς δλον τόν
κόσμον. Ή συλλογή αύτη άρχεται άπό τοΰ άκατεργάστου άδάμαντος καί φθάνει μέχρι τοδ έντελέστατα κα
τεργασμένου, άποδεικνύει δέ τήν τελειότητα τής βιομη
χανίας δι’ ήν έγκαυχώνται οί ’Ολλανδοί.
— Νέα άφρικανική περιήγησις πέριξ τοΰ κόσμου έ
γένετο έκ τής Νέας Ύόρκη; άπό τήν 8 μαίου. Οί πλεΐς-οι τών περιηγητών είναι σπουδαίοι. Τό περίεργον τής
περιηγήσεως ταύτης ε’ναι δτι έκδίδοται εβδομαδιαία
έφημερίς έντός τοΰ άτμοπλοίου, ήτις θά διανέμεται είς
τούς συνδρομητάς τακτικώς άπό τών διαφόρων μερών
δπου θά φθάνωσιν ο! περιηγηταί.
— Τήν'17 άπριλίου έγένετο έν τφ καταστήματι τών
ώραίων τεχνών ή έπέτεως έορτή τής πρός ένίσχυσιν
τών 'Ελληνικών γραμμάτων έταιρίας. Τής συνεδριάσεως
προήδρευεν ό άντιπρόεδρος κ. Gidel άπόντως τοΰ προ
έδρου κ. Foucart έν Άθήναις, δστις άνέγνων τήν έκθεσίν τών κατά τό παρελθόν έτος έργασιών τής Εται
ρίας, μεθ’δ ό γραμματεύς τής 'Εταιρίας Μ. de Queux
de S. Hilaire άνέγνω τήν έκθεσιν περί τοΰ άποτελέσματος 'Τών διαγωνισμάτων. Ό αύτός 'Ελληνιστής έποι-
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ήσατο κατόπιν σπουδαιότατου ανάγνωσμα περί τής κα
τά τούς μέσους χρονους σπουδή; τοΰ 'Ομήρου. Τό άνάγνωσμα έπηκολούθησαν ή έκλογή τοϋ προεδρείου, ή;
τό άποτέλεσμα είναι τό έξής: Πρόεδρος Gidel άντιπρόεδροι Daresle καί Veil γραμματείς Alfred Croiset καί
Μ. de Queux de S. Hilaire καί ταμίαι Pepin Lehaleur
καί Legrand.
— Ό ένταΰθα άνθοκόμος κ. Κ. X. Μεταξάς άγγέλλει
τήν έκδοσιν Στοιχειώδους Βοτανικής πρός χρήσιν τών
δημοτικών σχολείων. Τό έπίτομον τοΰτο βιβλίον θά
συνωδεύηται υπό δύο πινάκων κεχρωματισμένων.

ΧΛΩΡΙΣ.
Έτησία συνδρομή έν Κων/πόλει 1 άργυρ. Μετζηδιές·
έν ταΐ; έπαρχίαις 1 */,·
αλλοδαπή φρ. 8.
Αί συνδρομαί προπληρώνονται άμα τή παραλαβή τοΰ
πρώτου τεύχους καί άρχονται άπό τή; 1 ’Ιανουαρίου
ή 1 'Ιουλίου έκάστου έτους.
Ούδεμία έκ τοΰ έξωτερικοΰ αϊτησις άποστολή; φυλ
λαδίων γίγνεται δεκτή μή συνοδευομένη ύπό τοΰ άντιτίμου.
Τεύχη τοΰ περιοδικού πρός 2 άργυρό γρ. έκαστον
πωλοΰνται έν Γαλατά παρά τοΐς βιβλωπώλαις κ. κ. Δ.
Φιλικφ, 1. Άλιμπέρτη καί άδελφοΐς Δεπάστα· έν Πέρα
παρά τοΐς βιβλωπώλαις Μαραγκφ καί Γ. Βασιλικοπούλψ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Ό Κ. Βάδδιγκτων
καί ό έν Γαλλία: φιλελληνισμό; ύπό Ελευθερίου Θωμά·
γρ. άργυρ. 3.
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Έν Γαλατά, Χαβιαρόχαναν άριθμός 1.

Ά.1.1η.1ογρα(/>1α τής X Λ ωρ ί ό ο ς.
κ. Γ. I. Ό Βελλίνη; έγεννήθη έν Κατάνη τή 9 Νο
εμβρίου 1802· τά ώραιότερα τών μελοδραμάτων του
ε’ναι ή Norma, Sonnambula, Slraniera zalPuritani.
—κ." Π. Χανία (Κρήτης). Τά χρήματα έλήφθησαν ή
άπόδειξι; τοΰ κ. I. II. άπεστάλη.—κ. Ν. Ρ. Κων/πολιν.
Κατά δυστυχίαν ούδέν έκ τών άποσταλλέντων ήμΐν
δυνάμεθα νά δημοσιεύσωμεν. — κ. Κ. Σ. ’Αθήνας. Τό
ύπογένειον δέν θεωρείται ώς άναπόφευκτον προσόν ένός καλού ήθοποωΰ· ο! κορυφαίοι τών ήθοποιών δέν
φέρουσιν ύπογένειον. — κ. Κ. X., Ν. Κ. Κ/πολιν. Σά;
εύγνωμονοϋμεν διά τά; προσπάθειας ά; καταβάλλεται
ύπέρ τής διαδόσεως τής «Χλωρίδος».— Ένί συνδρομητί τή; «Χλωρίδα;. Σμύρνη. Μετά λύπης δέν
δυνάμεθα νά άποδε-χθώμεν τάς προτάσεις σας. — κ. Ο.
Σ. Κ/πολιν. Άλλά τό γεγονός τό όποιον άναφέρατε
ε’ναι όλιγώτερον έκπληκτικόν ώ; πρός τό άκόλουθον.
Περί τά 1810, ύπήρχεν άνθρωπός τις έν Στιρλίγγη, έκ
τής κατωτάτης τάξεως τού λαοΰ, ό τυφλός Ίάρνιος,
Jarnie, δστις μετά τινα λεπτά σκέψεως, ήδύνατο ν’
άπαγγείλη οϊονδήποτε χωρίον, οίουδήποτε βιβλίου τής
Αγίας Γραφής, χωρίς νά παραλίπη τά έλάχιστα ένδιαφέροντα κύρια ονόματα, άλλ’ ούδ’ αύτά τά μάλλον άσήμαντα χωρία. — κ. Ε. Ε. Κ/πολιν. Λυπούμεθα μή
δυνάμενοι νά δημοσιεύσωμεν τήν διατριβήν σας· λάβε
τε τόν κόπον νά ζητήσητε αύτήν παρά τού διεκπεραιωτοΰ μας.—κ. I. Μ. Βιτώλια. Ή άποστολή τοΰ φύλλου
διεκόπη διότι δέν έφροντϊσατε νά άποστείλητε τήν συν
δρομήν σα;---- κ. Μ. Π. Κ. Άϊδίνων Ή έπιστολή ύμών
έλήφθη· τά φυλλάδιά άπεστάλλησαν· τά; σύνδρομά;
δύνασθε νά άποστείλητε δι’ έπιβάτου ή διά γραμματο
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σήμων. — κ. Κ. Γ. Δ. Οί άρχαΐοι εγραφον μόνον έπί
μιάς σελίδος, άφίνοντε; άγραφον τήν όπισθίαν σελίδα.
Ή συνήθεια α’ύτη τόσον ένομίζετο εύγενής, ώστε ό Άγ.
Αύγουστΐνος ζητεί συγγνώμην διότι ενίοτε παραβλέπει
αύτήν. Τήν όπισθογραφίαν, φαίνεται, ότι πρώτο; παρά
'Ρωμαίοι; είσήγαγεν ό Ιούλιος Καΐσαρ, γράφων πρό;
στρατηγού; καί διοικητάς. Οι πρό 300 έτών έπινοηθέντε χάρται (cliarle) γράφονται συνήθως μόνον έπί
τοΰ έτέρου μέρου; τοΰ φύλλου. — κ. Φ. Ε. Κ|πολιν.
Άφ’ένός μέν τό πρό τών πυλών τοΰ 'Λδου παρατεταγμένον φρικώδε; φάσμα, άφ’ ετέρου δέ ή εί; τά
πέριξ έκεί βασιλεύουσα ώ; πηκτή τι; μελάνη νύξ
σα; έπί τοσοΰτον μάς κατεπτόησαν, ώστε φυσίκω; άδυνατοΰμεν νά δημοσιεύσωμεν τό τρομακτικόν όντως
ποίημά σας.

II HE ΡΟΛΟ ΙΊ ΟΧ.
ΜΑΙΟΣ.
Έχων ήμ. 31. Ή ήμ. έχει ώρ. 14 καί ή νύξ ώρ. 10.
13
14
13
16
17
18
19
20
21

22
23
24
23
26
27
28
29
30
31

1. Τ. Ίερεμίου τοΰ Προφήτου.
Σ. τελ. τέτ. ώρ. 4. λ. 31 π. μ
2 Τ. Ή άνακομ. τού Λειψόν. Άθανασ. τοΰ Μεγ.
3. Π. Τιμοθέου καί Μαύρα; τών μαρτύρων.
4. Π. Πελαγία; Μάρτυρος.
3- Σ. Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος.
6. Κ. ΤοΟ Τυφλού· καί Ίώβ τοΰ Πολυάθλου.
7. Δ. ΉΆνακ.τ. ένούρ. φαν. σημ. τ. Σταυρ. έν'Ιερ.
8. Τ. Ίωάν. τοΰ Θεολ. Άποστ. καί Εύαγγελ. Άρ.
9. Τ. Ήσαΐου τοΰ Προφ. καί Χριστοφ. μάρτ.
Ν. Σ. ώρ. 7. λ. 46 π. μ.
10. Π. Τής Άναλήψεω;· Σίμωνο; Άποστ. Άρ.
11. Π. Μωκίου Ίερομάρτυρο;.
12. Σ. Έπιφανίου έπισκ. Κύπρου κ Γερμαν. Κ/πόλ.
13. Κ. Τών 318 Πατέρ. τή; Α'. συν. Γλυκερία; μ.
14. Δ Ισιδώρου μάρτ. τοΰ έν Χίψ.
13. Τ. Παχωμίου τ. Μ. καί Άχιλλίοο άρχ. Λαρίσσ.
16. Τ. Θεοοώρου τού Ηγιασμένου.
Σ. Πρώτ. τέτ. ώρ. 1. λ. 33 π. μ.
17. Π. Ανδρονίκου καί Ίουνίας τών Άποστ.
18. Π. Πέτρου καί τών σύν αύτφ μαρτύρων.
19. Σ. Τών κεζοιμημένων· κιί Πατρικίου Προύσσης.

1
2
3
4

20.
21.
22.
23.

Κ.
Δ.
Τ.
Τ.

5
6
7
8
9
10
11

24.
23.
26.
27.
28.
29.
30.

Π.
Π.
Σ.
Κ.
Δ.
Τ.
Τ.

ΙΟΥΝΙΟΣ.
Τής Πεντηκοστής· καί Θαλλελάνου Μάρτ.
Κωνσταντίνου καί Ελένης Άρ.
Βασιλίσκου Μάρτυρος.
Μιχαήλ Επισκόπου Συννάδων τοΰ Όμολ.
Πανσ. ώρ 3. λ. 31. μ. μ.
Συμεών τοΰ έν τφ Θαυμαστφ δρει.
'Η 3 εύρεσις τής τιμ. κεφαλ. Ίωάν τ. Προδ.
Κάρποο τού Αποστόλου.
Τών Άγιων Πάντων καί Έλλαδίου Μάρτ.
Εύτυχοΰ; ίερομάρτ. έπισκόπ. Μελιτινής.
θεοδοσία; Μάρτυρος.
Ίσαακίου τοϋ 'Οσίου.
Σ. τελ. τέταρ. ώρ. 7. λ. 1 μ. μ.

12 31. Π. Έρμείου Μάρτυρος.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ.
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
[ Οί Αύται τών προβλημάτων καί αινιγμάτων δύναν
ται τού λοιπού νά πέμπωσι τά ονόματα αύτών διά νά
καταχωρώνται έν τφ Δ ε λ τ ί ψ. ]
16.

20
’Εκ τών έμψύχων τών οντων δέν είμαι,
Πλήν τούς έμψύχους αύτούς έμποδιζω,
Εις πάσαν τήν γήν άνέτως Οά κείμαι
Άλλ’ ούδένα συγχρόνως έγγίζω.
Τών στοιχείων τό πρώτον, τεκμήριον
Άν θελήσεις άπ’ έμού ν’ αφαιρέσεις
Τής Άχαίας μέγ’ Άκρωτήριον
Είς τήν θέσιν μου πάλιν θά θέσεις.
Καϊ πάλιν έάν σύ θελήσεις
Άπ’ έμού τήν κεφαλήν ν’ άποκόψείί
Ώ! είίοσμον άνθος, θά φωνήσεις,
Τφόντι ώραία σου ή οψις.
Καί έν τέλει έλπϊς δέν ύπάρχει
Ή κεφαλή μου πάλιν θά πέσει,
Πλήν έπϊ πάντων αιωνίως θά άρχει
Ούδέποτ’ ή δόξα θά σβέσε>
Κ. χατζοπΟυλος.
21

Ιππεύω "ίππον ήμερον, πλήν έφιππος δέν εΤμαι,
έγγίζω είς τόν ήλιον, καϊ είς τόν άδην κεΤμαι.
Μέ ρίπτουν είς τά γεύματα καί σύρομ’ άπ’ έπάνω,
άλλ’ δν πλημμύρα τις γενή, τήν ύπαρξίν μου χάνω.
Έάν κατέλθει χείμαρρος, εύθύς άναγεννώμα·.,
τούς άλιεΐς έξέτασον, νά Τδεις πού πλανώμαι.
Είς μ'αν Ιδιοκτησίαν περιβεβλημένην διά τείχους ύ
παρχον τρεις έξοχικαϊ οίκίαι- ή μία Β ήτο προ σκεκολλημένη πρός τό τείχος, αί δέ άλλαι Α καί Γ μεμονω
μένοι Άλλ’ επειδή υπήρχε μία πηγή ύδατος, οί δέ οίκήτορες τών οίκιών δέν έζων καλά, έδιχονόουν τίς πρώ
τος ν’άντλήσ-ρ ύδωρ. Άνηνέχθησαν είς τόν Ιδιοκτήτην
δστις διά νά τούς όμονοήσ^ κατεσκεύασε τρία φρέατα
μέ τήν εξής συμφωνίαν : 'Ο οίκήτωρ τού Α νά λαμβά
νει ύδωρ έκ τής πηγής α, ό τού Β έκ τής β, καί ό τού
Γ έκ τής γ. Άπεφάσισαν λοιπόν νά κατασκευάσωσι
τρεις ατραπούς έκ τών οίκιών πρός τά φρέατα, ούτως
ώστε νά μή κόπτει ή μία τήν άλλην καί οί φιλόνεικοι
γείτονες νά διέρχωνται χωρίς νά συναντώντας.
'Ο άναγνώς-ης προσκαλείται νά κατασκευάσει έπϊ τού
ανωτέρω σχήματος τάς τρεις ατραπούς.
17

Πολλφ πρός τής ένότητος αύτών τί ήνόουν ο! ’Ι
ταλοί ζητωκραυγούντες, διά τόν φόβον τών Αυστρια
κών, viva VERDI;

18
Τής δημώδους παροιμίας « Ή σκύλλα άπό τήν βιά
ση της στραβά κουλούκια κάνει » τίς ή αντίστοιχος
άρχαία;
19
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Είμαι πόλις ’ς τήν όποιαν κατοικούν πέντε στοιχεία·
δν τό έν έξοβελίσεί; απομένουν πόσα ; . . . τρία.
23
Έάν τρέχεις, δέν μέ βλέπεις· θά μέ ίδής, δν περπατής.
Έάν στέκεσαι, μέ χάνεις· θάμέ ίδής, έάν σταθής.

ΛΥΣΕΙΣ.
9. Ό υίός τού μαθηματικού έγεννήθη τήν 29 Φε
βρουάριου10. Μερτόλα, Άβραντϊς, Γυιμαρένς, Έβόρα, Λισβώνα, Λάγος, Άβις, Νουδάρ.
11. Τάλας, άλας, άλς. 12. Κράτος (άρτος). 13. Ύ
δρα. 14. Ψιττακός (Πιττακός). 13. Σκιά.

ΛΥΤΛΙ.
Κυρίαι : Αίκ. Κουμαριανοΰ, Σαπφώ Γ. Μοστράτου,
Μία συνδρομήτρια τής · Χλωρίδος », Marie D* Ελέ
νη Χατζή Γεωργίου, Ν. Π., ’Ιουλία Έομπότη, Μαρία
Π. Στρατΐδου, Πολυξένη Σ. Δημητριάδου.
κ. κ. Pierre Apery, Άλέξ. Πρατσάνος, Ν.* Δημήτριος Χαραλαμπίδης, "Αγγελος Βασιλειάδου, Ανώνυ
μος, Γεώργιος Π", Οίδίπους, Δ’, Νικόλαος Μόσχος.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ.
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