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ΙΙΙΒΑΙΟΓΙΆΦΙΚΟλ ΑΕΑΤΙΟΧ.
36. Χλωρίς. Έκδίδοται κατά μήνα. Τόμο; Α'. Έ

τος Α'. Τεΰχος ΣΤ' Μήν Ιούνιο; 1879. Έν Κ/πόλει, 
έκ τού τυπογραφείου Α. Κορόμηλά, 1879, 4ον, σ. 120- 
144. Περιεχόμενα: Επεισόδια τοΰ βίου τοΰ αειμνή
στου Δεληγιώργη, ύπό Ο. 1.—Ό ψιαθοπώλης Έρνέ
στης.—Περί τών αναγκαίων προσόντων τοΰ συνδιαλέ- 
γεσθαι__Ή 'Αγία Ελένη.—Δύσι; ήλίου (έκ τώ< τοΰ
J. Arago). —Ή Σιβηριανή νεάνις.—Τό παράσημον τοΰ 
Λουτρού. — Ιίερί σφραγίδων.—Στατιστική δηλητηριά
σεων.—ΣυνταγαΙ πολύτιμοι.-’Αλήθειαι.— ’Αβωότη; καί 
Ειλικρίνεια (έκ των τού Ήλία Τανταλίδου).-Σύμμικτα_- 
' Υγιεινή: Τά έν τή πόλει ήμών βαλάσσια λουτρά, υπό Ν. 
Κουμαριανοΰ.-ίίρακτικαί γνώσεις. — Οίκιακή οικονομία.

37. Βοτανική; στοιχειώδεις γνώσεις μετά πι
νάκων κεχρωματισμένων ύπό Κ. X. ΪΜεταξά, άνθοκόμου. 
Άδεια τού 'Υπουργείου τή; Δημοσίας Έκπαιδεύσεω;. 
Έν Κωνσταντινουπόλει, τύποι; Βουτυρά και Σας 16ον 
σ. 106. Εύρίσκεται έν τφ γραφείφ τή; -Χλωρίδος· καί 
τιμδται 3 τετάρτων τοΰ μετζ. μετά τών πινάκων.

38. Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικό; Φι
λολογικό; Σύλλογος. Σύγγραμμα περιοδικόν. Τόμ. 
1Β'. 1877—78. Έν Κων/πόλει 1879. Τύποις Βουτυρά 
καί Σ/ας, 4ον, σ- 176. Περιεχόμενα: ι .
τά έρείπια αύτής, ύπό Κ. Καραπάνου.—'Ιστορία τοΰ 
Έλλ. Φιλολογικοί Συλλόγου καί τή; έπιδράσεως αύτοΰ 
έπί τής έκπαιδευτική; έν Τουρκία ένεργείας τοΰ ήμε- 
τέρου έθνους, ύπό Ο Ίαλέμου.— Περί τής σημασία; 
τών ονείρων παρά τοϊς αρχαίοι;, ύπό Φ. Τάγη. —Τά 
Θρακικά προάστεια τοΰ Βυζαντίου, ύπό Λ. Γ. Πασπά- 
τη.—Τά ’Ανατολικά προάστεια τοϋ Βυζαντίου, ύπο Α. 
Γ. Πασπάτη.—Περί συνθέσει»; ονομάτων, ύπό I Κα- 
ρολίδου.—Περϊ γλώσσης, ήτοι περϊ τής αναφοράς τής 
διανοίας πρό; τήν γλώσσαν, ύπό I. Καρολίδου.— Έκ- 
θεσις έπι τή; έγκολπίου έμπορικής άριθμητική; τή; έκ- 
πονηθείσης ύπό τοΰ κ. Δ. Μαγδάνη.—Θεοδώρου Ί'εν- 
τίου, τοΰ Χίου, ποιητική τού Άριστοτέλου; παράφρα- 
σις.—Έκθεσις τής Φιλεκπαιδευτική; επιτροπής έπϊ τοΰ 
περί τής συλλογή; ζώντων μνημείων έν τή γλώσση τοΰ 
λαοΰ Ζωγραφείου Δαγωνίσματ ς.— Πρακτικά.—Συμ
πλήρωμα: Περϊ τών σχέσεων τών πατριαρχών τής Α
νατολή; πρός τούς ορθοδόξου; ήγεμόνα; τή; 'Ρωσσία; 
καϊ τών παριστρίων ήγεμονιών, ύπό Μ. ΙΙαρανίκα.— 
Βιογραφικαί τινες σημειώσει; περϊ Διονυσίου Παπαρ- 
ρούση, ύπό Μ. ΙΙαρανίκα.—Κοινωνική κατάστασίς τών 
γυναικών έν έθνεσι μάχιμοι; καϊ παρά λαοί; βιομηχά- 
νοις, ύπό Β. Σταματιάδου.—Κοινωνική κατάστασίς τών 
τέκνων έν έ’θνεσι μάχιμοι; και παρά λαοί; βιομηχάνοι; 
ύπό Β. Σταματιάδου.

39. Έλάσσονο; Πλατωνικοί διάλογοι, Κρι
τών, ύπό Θ. I. Παπαθεοδώρου καθηγητοΰ τής έν Χάλ
κη Έλλ. Εμπορική; σχολής. Άδεια τοΰ 'Υπουργείου 
τής Παιδείας. Έν Κων/πόλει, Τύποι; Α. Ζέλλιτ; καί 
Υιών, 1879, 16ον, σ. 64. Πωλείται έν τφ βιβλιοπω- 
λείψ τών ’Αδελφών Δεπάστα τιμ. φρ. 1 ’/,.

40. Έγχειρίδιον τής αρχαίας ίςορίας. Τεΰχος 
Α'. Άνατο λικά έθνη. Πρός χρήσιν τών έν τοϊ; γυμνα- 
σίοις σπουδαζόντων ύπό I. Βασματζίδου διδάκτορος

τής Φιλολογίας. Άδεια τοΰ 'Υπουργείου τή; Δημοσίας 
έκπαιδεύσεω;. Έν Κων/πόλει 1879, τύποι; Βουτυρά 
καί Σας, 8ον σ. 145. Κεντρική άποθήκη έν τφ έν Ι'α- 
λατ? Κωνσταντινουπόλεως Βιβλιοπωλείφ τών ’Αδελφών 
Δεπάστα Τιμάται γροσίων άργ. δέκα.

41. Κλείς τής Γαλλική; Γλώσσης κατά τό έν 
Λειψία έκδοθέν εύμεθοδέστατον βιβλίον Echo lie Palis 
ύπό Λ. Pashalery συγγραφέω; τοο Manuel de I’etu- 
llianl Grec. 'Γόμος πρώτο; προεισαγωγικός τοΰ δευ
τέρου. Άδεια τοΰ 'Υπουργείου τής Δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως. Έν Κων/πόλει 1879. Τύποι; Α. Ζέλλιτ; κα: 
Υιών 8ον σ. 128. 'Ο δεύτερος τόμο; εύρίσκεται ύπό τά 
πιεστήρια. Ο! δύο τόμοι τιμώνται 4 1/2 φρ. και πω- 
λοΰνται έν τφ βιβλιοπωλείφ Αδελφών Δεπάστα.

42 Βύρων Έν Άθήναις. Φυλλάδιον Β'. ’Απρίλιος 
1879. Περιεχόμενα: Νεοκλής Καζάζης, Λόγος έπί τή 
έορτή τής 25ης Μαρτίου. — II Κουπιτώρης, Αλβανικοί 
μελέται. — Περί τή; γλώσσης κιί τοΰ έθνους τών Αλ
βανών (συν.) — Μ. Θ. Χαιρέτης, Δράσι; τής σελήνης 
έπί τοΰ καιρού.—Π 'Ραζής, Περί προκαταρκτικής έκ- 
παιδεύσεως. — Νάρκισσος Άπηλιώτης, Ό Άπελπι; 
(συν )—II. Σ. Φωτιάδης, Τά δανείζεσθαι (τέλος.)—Θ. 
Γ. Γεννάδης, Περί βουκολικής ποιήσεως—Emile Sou- 

...____ r_ vesll'e, Ή έπί τής όδοΰ τοΰ 'Λδου οίκία.—Ποιήσεις:
Δωδώνη καί θ Έρως κατά Σαπφώ—’Επίγραμμα εί; πτωχοκομεΐον 

έγερθέν παρά τοκογλύφου — Επίγραμμα είς κρήνην — 
Έργασίαι φιλολογικού Συλλόγου Βύρωνος.

43. Γαληνός. ’Ιατρικόν σύγγραμμα έκδιδόμενον 
κατά Σάβοατον έν Άθήναις. Άριθμ. 21. Περιεχόμε
να: Κλινική έπιθεώρησις. Γλοίωμα κατά τήν βάσιν 
τοΰ έγκεφάλου (Συνέχεια)—Ιίαρατήρησις κυστικέρκου 
έν τφ ύελώδει σώματι. - Περί τής έν Φαλήρφ σιδηρού
χου πηγής. — ’Ακαδημία τή; ’Ιατρική; έν Παρισίοις 
(συνέχ. |.— θεραπεία λυεντερίας παίδων. — Χλωριάλης 
ένέσει; ύποδόρειοι.—θεραπεία διφθερίτιδο;.—Θεραπευ
τικοί άγωγοί κατά τής βλεννόρροιας. —θεραπεία τών 
ακμών — Θεραπεία έκζέματος. — Ειδήσεις.—Βιβλιογρα
φικόν δελτίον.

44. ϊωτήρ. Έν Άθήναις. Απρίλιο; 1879. Φυλλά
διον 19. Περιεχόμενα: Παράθεσις τών διαφόρων φι
λοσοφικών συστημάτων, τών διαφόρων σοφών τή» Ευ
ρώπης, ύπό Α. Πετρίδου.—Παρατηρήσει; τινές ώς πρό; 
τό γλωσσικόν Ιδίωμα, ύπό τοΰ αύτοΰ. — Σκοπό; καί 
θέμα τή; Άπολογική;, ύπό Σ. Σούγκρα ύφηγητοΰ (συν. 
καί τέλος)—Χριστιανισμό; καί φιλοσοφία, ύπό Σ. II. Σ. 
— ° χρηστός καί τίμιος άνθρωπο; έν τφ κόσμφ.—Ή 
Δίκη καί ή ’Ελπίς (ποιημάτιον) ύπό Σ. Δ. Βάλβη.

45. Άθηναίς. Έν Άθήναις. Φυλλάδιον 10. Περιε
χόμενα: Εύδοκιμοΰντες άνθρωποι.—Πώς εΐς όβολό; 
παρήγαγε περιουσίαν (συν.)—Θάρρος μικρέ μου.—Ή
λιος Βέριττ, ό πεπαιδευμένο; σιδηρουργός.—Ό 'Αγνή; 
καί ό Ίνδρα; (συν. καί τέλος).—ΓΙλούτη τών αρχαίων. 
—Ίρις έν νυκτί.—Ό έν 'Ρωσσία κλήρο; —Ποικίλα.— 
Αίνιγμα Γ'. Δημοσιεύματα.

46. 'Ελληνικός Σύλλογος « 'Ερμή; ». Έν 
Κων/πόλει. Απρίλιο; 1879- Άριθ. Ζ'. Περιεχόμενα: 
Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή (συν. καί τέλος) — Γάμοι 
τών φυτών (συν.)—'Ιστορία Ανατολικού πολέμου (συν) 
—Αναμνήσεις Βεζούβιοι (συν.)—Περί τοΰ καφέ.—Ποι-
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κίλα.—Ποίησες.—Περίληψι; έκθέσεω; φιλεκπαιδευτικής 
έπιτροπή; τοϋ Συλλόγου.

47. Ήώς. Έν Κων/πόλει Μάϊο; 1879. ’Αριθ. 2. 
Περιεχόμενα: Ό άνθρωπο; έκτος τή; φυλακή; του. 
—Μικρά πράγματα.— Τ·.νά περί ΖουλοΟ.— Θαλάσσιοι 
έλ.έφαντες.—Λεύκωμα. —Μία θρίς—Οί ύδατμοί.—Δά
κτυλοι καί χειρ-—Μελέται τής φύσεως: ΑΙ ρίζαι των 
φυτών.—Άκροστοιχί;.—Δύσι; προηγουμένης κλειδό; 
καί αινίγματος.

ΕΙΔΙΙΪΕΙΧ.

— Μετ' εύχαρισ-.ήσεω; μανθάνομεν δτι συνέστη έν 
τή πόλει ήμών Φαρμακευτικός Σύλλογος, σκοπών τήν 
βελτίωσιν τής καταστάσεω; τών έν Κων/πόλει φαρμα
κευτικών πραγμάτων, τήν έπί διαφόρων επιστημονικών 
θεμάτων συζήτησιν, τήν παρακώλυσιν τών νοθεύσεων, 
τήν σύστασιν βιβλιοθήκης καί τήν ϊδρυσιν φαρμακευ
τικής έφημερίδος. Ί1 πρώτη συνεδρίασες διά τήν εκλο
γήν τοϋ προεδρείου έγένετο τήν παρελθοϋσαν δευτέ- 
ραν, 28 Μαίου, καί ή: τό αποτέλεσμα είναι τό εξής: 
ΙΙρόεδρος ό κ Κ. Boucowsky, αντιπρόεδρος ό κ. Α. 
Mateovich, γεν. γραμματεύ; ό κ. Τ. Zanili. είδ. γραμ. 
ό κ. I’. Apery, ταμία; ό κ Ρ. Sillilll καί βιβλιοφύ- 
λαξ ό κ. Μ. Χέλμη;.

— "Ηρξατο ήδη ή έκδοσι; τοϋ έξαιρέτου συγγράμ
ματος «Υπομνήματα τοΰ πρίγκηπο; Μεττερνίχου» εί; 
τρεις γλώσσας, γερμανιστί, γαλλιστί καί αγγλιστί- τό 
εργον, ώ; άποκαλύπτον πολλά άγνωστα καί διαφωτί- 
ζον ικανά μέρη τής νεωτέρα; Ιστορίας έν ή σπουδαΐον 
πρόσωπον κατεΐχεν ό δαιμόνιος διπλωμάτης, "σται λίαν 
σπουδαΐον- τήν δ’έπιστασϊαν τής έκδόσεω; άνέλαβεν ό 
πρωτότοκο; αύτοΰ υιό; 'Ριχάρδος.

Καί τό μέν πρώτον μέρος τοϋ συγγράμματος (1773 
—1815) περιλαμβάνει τρία κεφάλαια- 1) αύτοβιογρα- 
ίίαν τοΰ Μεττερνίχου- 2) πινακοθήκην συγχρόνων α - 

ρών επισήμων, Ναπολέοντος, ’Αλεξάνδρου Α κτλ. 3) 
έπιστολάς, διακοινώσεις, υπομνήματα πρό; συμπλήρω- 
σιν τής αυτοβιογραφίας. Τό δεύτερον (άπό τοΰ 1816— 
1858 περιλαμβάνει τέσσαρα κεφάλαια- 4) συνέχεια 
τή; αύτοβιογρ ιφία; άπό τής άναχωρήσεως τοΰ συγγρα- 
φέως άπό τή; πολιτικής σκηνής- 3) ιστορίαν τών ε
τών 1816—1829 6) ιστορίαν τών έτών 1830—1858, 
Ιδίως δέ τοΰ Μεττερνίχου τήν εξωτερικήν πολιτι
κήν, τήν ίουλιανήν έπανάστασιν, τήν τελευτήν τοΰ 
αύτοκράτορο; Φραγκίσκου, τά κατά τήν Καρκοβίαν 
κτλ. 7) τά κατά τήν έσωτερικήν αύτοΰ πολιτικήν- 8) 
συνέχεια τή; πινακοθήκη; άνδρών έπισήμων, Δόν Μι- 
χονέλ, Καρόλου Αλβέρτου. Λουδοβίκου Φιλίππου κτλ. 
Τό τρίτον (1848—1859) περιέχει- 9) ήμερολόγιον 
τή; πριγκηπέσση; Μελανία; Μεττερνίχου συμπλη- 
ρωθέν ή ϋπαγορευθέν ύπ’αύτοΰ τοΰ πρίγκηπο; κατά 
τόν χρόνον τής έξορίας του- 10) έπιστολαί έκ τών 
τελευταίων έτών 185 5—59 II) τήν πολιτικήν δια
θήκην τοΰ Μεττερνίχου. Τέλος τό τέταρτον μέρος πε
ριλαμβάνει τρία βιβλία- 12) σύμμικτα. άνέκδοτα, πε
ρίεργα ιδιόγραφα- 13) σκέψεις καί άρχαί πολιτ-καί, 
φ λοσοφεκαί καί οίκονομικαί- 14) ακαδημαϊκή αλλη
λογραφία πρό; λογίου; καί καλλιτέχνας Γοίθιον, Ούμ- 
βόλδον, Λίβιχ, Ί’άουχ. Έπί τή; αυτοβιογραφία; έτέθη 
καί έπιγραφή, ή άπό τοΰ 1835 διακοίνωσι; τοϋ πρίγ
κηπο; πρό; τόν έν Παρισίο ; κόμητα Απόνυ έχουσα ούτω. 
«Ή παρά τοΰ Καπεφίγ ιστορία τοΰ βίου μου είναι ά- 
τυχεσ άτη- ύπό τών διά τοϋ καλάμου ζωγράφων πά
σχω δσα καί ύπό τών διά τοΰ χρωστήρας. Ή πνευμα

τική μου εΐκών είναι τοσοΰτον δυσμετάδοτο;, δσον τά 
ίχνη τοϋ προσώπου μου. Ή ιστορία δέν πρέπει νά συν- 
τάσσηται έν τηλικαύτη κουφότητε».

— Τό Βρετανικόν ΜουσεΤον άπέκτησεν έσχάτως 
κάλλιστα διατηρούμενο·/ πάπυρον τής έποχής τών τε
λευταίων Πτολεμαίων, περιέχοντα τήν ΚΔ'. ραψωδίαν 
τή; ’ίλιάδος, πλήν τών 127 πρώτων στίχων. Τό κα— 
τάσ ημα τοΰτο κέκτηται καί 'έτερον πάπυρον άρχαιό- 
τερον τοΰ προρηθέντο;, εύρεθέντα πρό τίνος έντός αϊ- 
γυπτιακοΰ τινο; τάφου καί περιέχοντα ολόκληρον σχε
δόν τήν ΙΔ' βαψιυδίαν τής Ίλιάδος.

— Τόν προσεχή Ιούλιον εκτίθεται έν Πσρισϊοε; τό 
άγαλμα τοΰ διασήμου Sylvi'Sll'e <Ιι· l.'l .Sacy ένασχολη- 
θέντο; περί τά τήν ’Ανατολήν. Τό άγαλμα τοΰτο έξ 
ορειχάλκου είναι ίργον τοΰ άγαλματοποιοΰ Έοκέτου, 
(liui'liel). ποιητοΰ καί χύτου τοΰ άγάλματο; τοϋ Κα- 
ρολομάγνου

— Έκ Μεσσήνη; τής ’Ιταλία; τηλεγραφοΰσιν είς 
τόν «Χρόνον» δτι ή έκρηξι; τή; Αϊτνη; λαμβάνει σπου
δαία; διαστάσις. Ή λάβα αύτή; κατηδάφισε τό δάσος 
τοΰ Coliebasso εΐναι δέ έπ-'φοβο; δι’ δλον τό νότιον 
μέρο; τή; Σικελία;.

— Παρά τήν δεξιάν όχθην τοϋ Ί’οδανοϋ κατεσκευά- 
σθη μέγα; υπόγειο; δρόμο; δν θά διέρχηται ό κεντρι
κό; σιδηρόδρομο; διά τά μέρη τοϋ Ανιιγιιοπ. *0 υπό
γειο; ούτο; δρόμο; διατρυπά δρο; έφ’ οΰ κεϊται τό μέγα 
Νοσοκομεϊον τή; Villeneuve, δύναται δέ νά Οεωρηθή ώ; 
μεγαλύτερος τών μέχρι τοΰδε κατασκευασθέντω ·. Μέγα 
πλήθος έργατώ» σκαπανέων εΐργάζετο πρός τοΰτο έπί 
έννέα μήνα;.

— Νέα γελοιογραφική έφημερίς, άπομίμησι; καί τε
λειοποίησε; τοΰ γνωστοΰ «Παπαγάλλου» δημοσιεύεται 
έν Βολονία τής ’Ιταλίας. ’Ονομάζεται «Βάτραχος·, 
γράφεται γαλλιστί καί περιέχει έγχρωμάτου; γελοιο
γραφία; πολιτικά; τελειοτέρα; τών τοΰ «ΙΙαπαγάλλου”.

—Τό έν τφ Βιβλιογραφική ήμών Δελτίω άγγελλόμε- 
νονπόνημα τοϋ κ. Κ. X Μεταξά, άναπληροΐ, όμολογου- 
μένως, έπαισθητήν έλλέιψιν, διότι εύσυνόπτω; καί έπι- 
στημονίκώ; συντεθέν, εισάγει εύμεθόδω; τόν παΐδα εί; 
τό άπαραίτητον μάθημα τή; Βοτανικής. 'Ο κ. Κ X. Με- 
ταξϊς εΤπερ τι; καί άλλο; είναι αρμόδιο; πρό; σύνταξιν 
τοιούτων βιβλίων, ών έξ έπαγγέλματο; άνθοκόμο; καί 
έπί πολλά έ'τη χοηματίσα; διευθυντή; τών έν τώ άνω 
Βοσπόρψ περιφήμων κήπων καί θερμοκηπίων τοΰ ’Α
βραάμ πασσά.

— Ό έν Γαλαζίψ κ. Θεόδωρο; Μοσχόπουλο; αγ
γέλλει τήν έ/.δοσιν τών ποιημάτων αύτοΰ ύπό τόν τί
τλον «Σπουδαί έν νυκτί».

— Ό ένταΰθα κ. Λ. Πέκιο; άγγέλλει τήν έκδοσιν βι- 
βλίον έπιγραφομένου «Πνευματική άποψι; τή; Ιουρ- 
κοκρατουμένη; Έλλάδο;·.

— Κατά τήν έσχάτως γενομένην άπογραφήν ό πλη
θυσμό; τή; πόλεως ’Αθηνών μετά τών περιχώρων αύ
τή; συμποσοΰται εϊ; 70 χιλιάδας κατοίκων.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ! ΜΕΛΕΤΑΙ. Τοπογραφικαί καί Ισ:ο- 
ρικαί μετά πλείστων εϊκόνων, ύπό Α. Γ. ΙΙΑΣΠΑΤΗ.

Εύρίσκεται παρά το"; κκ. βιβλιοπώλαις ά-ιλφοΐ; 
Δεπάστα.

Ό ΙΏΣΣΟ-ΤΟΥΡΚ1ΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. Μετάφρασες έκ 
τοϋ Γαλλικού ύπό Κ. Β. Λουρέντζη. Έκδίδετα: κατά 
δεκαμερΐαν ύπό I Μαργαρίτη καί Σας. Τεΰχο; 17ον.

Έκαστον τεΰχος τιμ. ένταΰθα μέν άντί ένός τετάρτου 
άργ. μετζιδιέ έν δέ ταϊ; έπαρχίαι; καί τώ έξωτερικφ 
άντί ένό; καί ήμίσεω; φράγκου, πληρωτέου άμα τή 
παραλαβή. Συνδρ. έγγράφονιαι παρά τοΐ; έκδόταις, 
μεγάλη όδό; Γαλατά (τοπτσιλάρ-ζαδεσή,) άριθ. 278, 
ώς καί παρά τοΤ; βιβλιοπώλαις κκ. άδελφοΤς Δεπάστα I 
έν Γαλατ?, καί έν Πέρα παρά τοΐ; κκ. Μαραγκφ καί Γ. 
Βασιλικοπούλω.

ΧΕΑΙ ΙΔΕΑ!.
Έφημερϊς τού Λαοΰ, έκοιδομένη έν Άθήναι; καθ’ έ

κάστην. Γραφεΐον: Όδό; ΆΟηνά; Άριθ. 53. Συνδρομή 
έτησία έν Τουρκία τουρκική λίρα 1.

X Α Λ Μ Σ.

Έτησία συνδρομή έν Κων/πόλει 1 άργυρ. Μετζηδιές- 
έν ταϊ; έπαρχίαι; 1 '// έν αλλοδαπή φρ. 8.

Λϊ συνδρομαί προπληρώνονται άμα τή παραλαβή τοϋ 
πρώτου τεύχους καί άρχοντα: άπό τή; 1 Ιανουάριου 
ή 1 Ιουλίου έκάστου έτους.

Ούδεμία έκ τοΰ έξωτερικοΰ αίτησι; αποστολή; φυλ
λαδίων γίγνεται δεκτή μή συνοδευομένη ύπό τοΰ αν
τιτίμου.

Τεύχη τοΰ περιοδικού πρός 2 άργυρά γρ. έκαστον 
πωλοΰνται έν Γαλατ? παρά τοΐ; βιβλιοπώλαις κ. κ. Δ. 
Φιλικφ, I. Άλιμπέρτη καί άδελφοΤς Δεπάστα- έν Πέρα 
παρά τοΐ; βιβλιοπώλαις Μαραγκιμ καί Γ. Βασιλικο-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Ό Κ. Βάδδιγκτων 
καί ό έν Γαλλία φιλελληνισμός ύπό Ελευθερίου Θωμά- 
γρ. άργυρ. 3.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΧΔΩΡΙΔΟΣ. Έν Γαλατ?, Χαβιαρό- 
χανον άριθμός 1.

Ά.Ι.Ιη.Ιογ ραφΐα τής Χ.ΙωρΙόος.

Καν Π.Ν. Ε. Κωνσταντινούπολή. Οί άνδρες δσοι 
ψέγουσι τά; γυναίκας, λέγει που ό Altlionse Karr, 
δύνανται νά διαιρεθώσιν εί; τρεις κατηγορία; -δσοι δέν 
άγαπώσι τά; γυναίκας,—δσ.ι άγαπώσιν αύτά; ύπέρ 
τό οέον,—δσοι δέν άρέσκουσιν είς τά; γυναίκας, 
κ. Ε. Ξ. Σμύρνην. Τά προηγούμενα τεύχη θά σϊ; 
άποσταλώσι προσεχώς.—κ' Ζ. Αθήνας. Ί1 επιστολή 
ύμών έλήφθη.—κ. 1. Π. Σ. Κ/πολιν. Π α σ σ S; είναι λέ- 
ξις Περσική σύνθετο; έκ τοΰ πα (=ποΰ;) καί τοϋ σαχ 
(=βασιλεύ;) καί δηλοΐ κυρίως ύποπόδιον τοϋ βασιλέ- 
ως.—κ. Κ/πολιν. 'Η διατριβή ύμών μή συνάδουσα
πρό; τόν σκοπόν τή; Χλωρίδα; είναι άδύνατον νά 
δημοσιευθή.—κ. Ρ. Λ Σΰρον. Προσεχώς θά σ$; άπαν- 
τήσωμεν ιδιαιτέρως.—Ένί συνδρομητή τή; Χλωρί- 
οος. Ήρώτησάν ποτέ τόν Μίλτωνα άν έμελέτα νά δι- 
δάξη πολλά; γλώσσα; εί; τά; θυγατέρα; του. ■ Εί; 
τά; γυναίκας, άπήντησεν, άρκεΐ ή μία τήν όποιαν έ
χουν.»—κ. Α. Μ. Θεσσαλονίκην. Ή άπόδειξι; τοΰ κ. 
Ο. I. Μ. άπεστάλη. —κ. Κ”. Δέν έπρεπε νά άγνοήτε 
τήν έςής παροιμίαν : «ΙΙοιό; άνακατώνει μέλι, γλύφει 
καί τά δάκτυλά του»----κ. Τ. Β. Κ/πολιν. Τά ζητηθέν-
τα τεύχη σάς άπεστάλ.ησαν έγκαίρως.—κ. X. Φ. 'Ρε- 
δαιστόν. Τό καλλίτερου είναι νά μά; έμβάσητε τήν κα- 
θυστερουμένην συνδρομήν σας.—κ I” Σ3; εύχαριστοΰ- 

μεν. Οί κύριοι Μ. Σ, Λ. I. ένεγράφησαν συνδρομηταί. 
—κ. Ρ*. Ό ’Αντώνιο; Κανόβα;, ό περίφημο; ούτος 
γλύπτης, όρφανευθεί; πατρός παιδιόθεν, είσήλθεν ώ; 
παραμάγειρο; εϊ; τόν οίκον τοΰ Βενετοϋ γερουσιαστοΰ 
Φαλιέρου. Μίαν ήμέραν ό εύγενή; Πατρίκιο; παρετή- 
ρησεν δτι τό βούτυρον τή; τραπέζης του είχε λίαν και
νοφανές καί φιλόκαλον σχήμα. Συνεχάρει τόν μάγει
ρόν του διά τοΰτο, άλλ’ έκεϊνο;, άποποιηθείς τόν έ
παινον, έκήρυξε γενναίω; δτι τό βούτυρον έσχεδίασεν 
ό μικρό; Αντώνιος. Ό Φαλιέρο; προσεκάλεσε τότε τό 
παιδίον καί τό ήρώτησε ποΰ έμαθε νά καλλωπίζη ού
τω τό βούτυρον. «Ούδαμοΰ, άπεκρίθη ό Κανόβα;, άλλά 
μοΰ άρέσει πάντοτε νά δίδω εύμορφον σχήμα εϊ; πάν 
δ,τι ευρίσκω έμπρό; μου.· Ή άπάντησις αύτη έκαμεν 
έντύπωσιν εί; τόν Φαλιέρον, δστις άπό τή; στιγμή; έ
κείνη; άνέλαβε τήν ανατροφήν τοϋ παραμάγειρου του.

ΙΗΙΕΡΟΛΟΓΙΟΧ.

ΙΟΥΝΙΟΣ.

Έχων ήμ. 30 'Η ήμέρ. ώρ 15 καί ή νύξ ώρ. 9,
13 1. II. ’Ιουστίνου μάρτυρος τοϋ φιλοσόφου.
15 2. Σ. Νικηφόρου άρχ. Κωγ/πόλεω; όμολ.
15 3. Κ. Λουκιλλιανοΰ μά τυρός.
16 4. Δ. Μητροφάνου; άρχ. Κων/πόλεως.
17 5. Τ. Δωροθέου έπισκόπου Τύρου. 

Άττάλου καί Γελασίου οσίων.18 6. Τ.
19 7. Π. Θεοδότου έπισκ. Άγκύρα; καί Καλλιόπης μ. 

Ν. Σ. ώρ 10. λ. 16. μ. μ.
20 8. 11. Ί1 άναζομ. τοϋ λειψ. Θεοδώρου τοϋ ς·ρατηλ.
21 9. Σ. Κυρίλλου άρχιεπ. ’Αλεξάνδρειάς.
22 10 Κ. ’Αλεξάνδρου ζαί Άντωνίνη; μαρτύρων.
23 11. Δ. Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα τών άποστόλων.
25 12. Τ. Όνουορίου όσιου.
25 13. Τ. Άκυλίνης μάρτυρος.
26 14. ΓΙ. Έλισσαίου τοΰ προφ. και Μεθοδ. άρχ. Κ/λεως.
27 15. Π Άμώ; τοΰ προφήτου.

Σ. Πρώτ. τέτ. ώρ. 7. λ.. 52 π. μ.
28 16. Σ. Τύχωνος έπισκόπου Άμαθοϋντος.
29 17. Κ. Μανουήλ μάρτυρος.
30 18. Δ. Λεοντίου μάρτυρος.

ΙΟΥΛΙΟΣ

1 19. Τ. ’Ιούδα τοΰ άποστόλου.
2 20. Τ. ΜεθοΟίου έπισκ. Πατάρων
3 21. Π. Ίουλιανο-3 μάρτυρος τοΰ Ταρσέως. 

Πανσ. ώρ 11. λ. 32. μ. μ.
4 22. Π. Εύσεβίου έτισκ. Σαμωσσάτων.
5 23. Σ. Άγριππίνη; μάρτυρος.

Τό γενέθλιον Ίωάν. τ. Βαπτ. Παναγώτου μ.6 24. Κ
7 25. Δ. Φεβρωνία; όσιομάρτυρος.

Δαυίδ όσιου τοΰ έν Θεσσαλονίκ»).8 26. Τ.
9 27. Τ. Σαμψών όσιου τοϋ Ξενοδόχου.

'II άνακομ. τώνλειψ Κύρουκαί Ίωάν. τ. Άναρ.10 28. Π.
11 29 Π. Πέτρου καί Παύλου τών ’Αποστόλων. 

Σ. τελ. τέτ. ώρ. 10. λ. 51. π. μ.
12 30. Σ. Μνήμη τών δώδεκα άποστόλων.



4 ΔΈΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ.

ΑΙΝΊΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟBAΙΙΜΑΤΑ.
24.

Δύο περιηγηταί περιερχόμενοι μίαν έρημον ε’χον 
μεθ’ έαυτών ασκόν περιέχοντα οκτώ όκάδα; ΰδατος. 
Όπως άποφύγωσι δέ πάσαν συζήτησιν συνεφώνησαν νά 
διανείμωσιν έξίσου τά; οκτώ όκάδα;, άλ/ά πρό; τοΟτο 
είχον μόνον δύο κενά δοχεΧα, ών τό ϊν ήδύνατο νά 
περιλάβη πέντε όκάδα;, τό δ’ έτερον τρεΤς. Πώς Οά δια- 
νείμωσι τό ύδωρ, οΰτω; ώστε έκαστο; νά λάβη τέσ- 
σαρας όκάδα;;

23.
Τη; δημώδους παροιμία; «Γχά μεγάλο δεσπότη με

γάλο ψάρι» τίς ή αντίστοιχος Γαλλική;

26.
Τής δημώδους παροιμία; «Τέτοιος φίλο;, τέτοια 

πήττα» τί; ή άντίστοιχος άρχαϊα;

27.
Έ” θέ— ν’ κ·—· τ* ΐχ’” τ’" 
β........  σ”, β........ έ" τ” χ......

(Σινική παροιμία).

28.
Διά τών γραμμάτων μ σ α ο τ σχημάτισον δύο 

διαφόρου; λέξεις.

29.

Δευτέρα, ΤΡΙΤΗ, Τετάρτη, ΠΕΜΠΤΗ,
Παρασκευή, ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΗ.

30.
(Tip λύτη δωρεΧται ϊν βιβλίον)·

Ή λ—ς μ—υ τρ—ς ο — α πτ—ν ση—ει· 
Τ-πρ-α δ-ο μ-υ α- κο-ον ή—ω; ε-ς τ—α μ—ει.

'Ο αναγνώστης προσκαλείται άφοΰ συμπληρώση τάς 
λέξεις νά λύση καί τό έξ αύτών άποτελούμενον αίνιγμα.

31.
"Εχω μάνα καί πατέρα, συλλογίσου καί μ’ευρίσκεις· 
*Αν μέ άποκεφαλίσης καί σ’ έγγίξω, αποθνήσκεις.

ΠΥΡ.
32.

Τέσσαρα μόνον γράμματα 
μ’ άποτελοΰσι τ’ ολον- 
είμαι μακράν σου Ιπταμαι 
είς τ’ ούρανοΰ τόν θόλον.

Χάνομαι κ’ έπανέρχομαι 
πρό πάντων τήν ήμέραν 
Έχω πατέρα ήλιον 
τά νέφη δέ μητέραν.

Έάν δέ άνευ κεφαλής.
Θελήσης νά μ’ άφήσης 
’Επάνω είς τό σώμά σου 
Ευθύς θά μ’ άπαντήσης.

Έν Κων/πόλει, τή 20 Μαΐου 1879.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΜΠΕΛΑΣ.

33.
Έγώ πάν β,τι βλέπετε γεννώ καί καταπίνω.

Μή μ’ άποκεοαλίσητε 
καί μ’ άποτραχηλίσητε 

σάς καταρώμαι άνθρωποι! . . . τετράποδου θά γεϊνω.
ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ.

34.
Θεάν τά τρία μου δηλοΰν, άνθη τά άλλα δύο- 
διά τών πέντε δ’ άνασσαν ναυμάχον σοί δεικνύω.

ΛΥΣΕΙΣ.
16

α

17. Ζητωκραυγοδντες οί ’Ιταλοί Viva VERDI, ήννόουν 
«Ζήτω ό Βίκτωρ Εμμανουήλ βασιλεύς τή; ’Ιταλίας(Vit
torio Emmanuels Re d’llalia).

18. Κύων σπερχθεΧσα, τυφλήν ίτεκε γεννέθλην.
19.

Α Π Ε I
Π 1 Κ

Ε Κ 
I

Ι· ο Σ
Ρ I V
Τ 0 Σ
Ρ ο Σ
Ρ I Σ

ο Σ

20. Όριον—'Ρίον—"ον
(τρία). 23. Περισπωμένη.

Σ
δν. 21. ΔασεΧα. 22. Τροία

ΑΥΤΑΙ.
Κυρίαι : Αίζ. Κουμαριανοΰ, Ελένη X. Μεταξά, Δώ

ρα Συνδίκα, Σαπφώ Γ. Μοστράτου, Πηνελόπη Ν* (’Α
θήνα;), Εύσεβία Μπέλα, Πολυξένη X. Δημητριάδου, Σο
φία Πετρίδου (Σμύρνης), Marie D’, Μία φίλη τής «Χλω- 
ρίδος. κ. κ. Pierre Apery, Σκαλινός, X. Βουλαλάς, un 
propietaire turbulent, δ. Φιλαλήθης, ’Ιωάννης Α. Πει- 
νιατέλης, X. Ν., Λιλιπούτιος, J. Β. Casetta, Γεώργιο; 
’Αγγελίδης, Πΰρ, Νικόλαος Μόσχος, ’Ανώνυμος.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ.


