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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.

48. Χλωρίς. Έιδΐδοται κατά μήνα. Τόνος Α'. 
Έτος Α'. Τεΰχος Ζ'. Μήν Ιούλιος 18 9. Έν Κωνπό 
λει. έχ τοΰ τυπογραφείου Α. Ζέλλιτς χαί υιών. 4ον. σ. 
1 45—168. Περιεχόμενα: Πανομ-10τύπον τής ύ: ο 
γραφής Ε. Δεληγεώργη. — Πολιοοχίχ ή; Κωνσταντι
νουπόλεως ύπδ τών ’Αράβων, ύπό Edwin Grosvenor.
- \όγο. Βίχτωρος Ούγώ. — Μουρίλλος ή ή διπλή συμ

φωνία. — Ή πολιτική Εΰώπη (συνέχ ) χα'ι τέλος) — 
Ή Σιβηριχνή νεάνις —Ή λίτνα,ύ Β Henri de Parville.

Τά κεράσια. — Βίος τών χατο’κων τής Αυστραλίας. | 
— Άλήθειαι. — Σύμμιχτα. — Περί τή; εισαγωγής I 
και τ-ή; χρήσεως τοΰ καφέ έν Κωνσταντινουπόλει — 
Α’Οεροποσίχ εν Ιρλανδία —Περί μετάξης. — Πορφυρο
γέννητος.—Τδ σιδηρόχορτον — II χρήσις τοΰ τηλεφώ 
νου έ»'Αμερική. — Ιδ φαινόμενου τή; φωσφορήσεως.— 
Ί’γιεινή ΙΙερι διόπτρων, υπό Γ. ’Λιτωνιάδου. — Πρα 
χτιχαί γνώσεις : Ενωνον βαρόμετρου.

49. Ψυχολογία ύπδ Ίωάννου Δ. Άριβτοκλέους. 
Δαπάνη τοΰ ευγενεστάτου Κυρίου 'Αντωνίου Βλαστού. 
[Φιλοσοφικόν απάνθισμα |. Άδεια τοΰ ύπουργείου τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως. Έν Κων/πόλει. 1879. Τύποις 
Βουτυρά! χαί Σας, 8ον σ. 268. Εύρίσκεται έν τω βιβλίο 
πωλείιρ τών Άδελφώ- Δεπάστα

50. Χρηστομάθεια τών δημοτικών σ χ ο 
λείων. Προπαίδεια επιστημονική. Τεύχους δευτέρου 
πρώτον με'ρος κα’ι αναγνωστικόν δευτε'ρας περιόδου ύπδ 
Ίωάννου Δ. Άριστοκλέους, Νΰν τδ πρώτον έκδίδοται 
δκπάνη τοΰ συγγραφέως. Άδεια τοΰ 1 ) πο· ρ ;είου τής 
Δημοσίας έκπαιδεύσεως. Τδ δικαίωμα τής μεταφράσει»; 
έπιφυλάσσεται τω συγγραφεϊ. Έν Κων|πόλει 1879. Τύ 
ποις Βουτυρά! καί Σας. 8ον, σ. 100. Πωλείται έν τω 
βιβλιοπωλείω τών ’Αδελφών Δεπάστα.

51. Έφηρμοσμένη Γραμματική τής ’Ο
θωμανικής γλώσσης, ύπδ Γεωργίου Μελαγχροι- 
νοΰ Α'. Γραμματέως έν τω πρώτω τμήματι τών ’Εμ
ποροδικών. Τεΰχος Α'. Περί τής κυρίως Τουρκικής, 
γλώσσης. Άδε'α τής Σεβαστής Κυβερνήσεως. Έν Κ/πό- 
λει, τύποις Εΰαγγελινοΰ Μισαηλίδου, 1879. 8ον σ. 144.
Εκαστον τεΰχος τιμδίται δύο πενταριων αργυρών.

52. Ε. Δ ε λη γ ε ώ ρ γ η ς. Άθήνησι,τύποις Ά νδρέου 
Κορόμηλα, 1879, 16ονσ. 49. [Έδημοσιεύθη τό πρώτον 
έν τοΤς ύτ" άριθ. 3097 καί 3098 φύλλο ς τοΰ Ν ε ο λ. ό- 
γ ο u Κωνσταντινουπόλεως άτινα δλοτχερώς έξηντλή- 
θησαν],

53. Πολυσπορία καί χόρτα διάφορα. Μ. 
Κ. Κρίσπη. Κεφαλληνία, τύποις Προόδου, 1879. 8ον, 
σ. 111. Τιμδται λεπτών πέντε καί έβδομήκοντα.

54. ’Ρίζου Έλευθεριάδη, Συνασδς ήτοι 
μελέτη έπί τών ήθών καί εθίμων αυτής. Έν Άθήναις, 
τύποις Ελληνικής ’Ανεξαρτησίας, 1879, 8ον, σ. 111. 
Τιμαται γρ. 7.

55. Έ σ τ ί α. Έκδίδοται κατά Κυριακήν έν Άθήναις. 
Τομος Ζ'. ΆριΟ. 182. Π ε ρ ι ε χό μ ενα : Σφραγίς τοΰ 
Δημοσίου μνήυονο; Σκοπέλου έπί Καποδιστρίου.—Δη

μόσιοι μνήμονες —Δύο ώραι έν ’Ολυμπία, ύπό I. ΙΙαν 
ταζίδου.— Βάπτισι; ήγεμονόπαιδος έν Μαυροβουνίω.— 
Σπτυδαστοΰ πινακίδες.—Πίθηκοι βαλάντιο τόμοι.— Ε
στιατόρια Δουβάλ. — ’Ανέκδοτα Βασιλέως Λουδοβίκου 
Φιλίππου, — Άθηναϊκαί έπιστολαί — Ι’νώμαι και σκε 
ψεις ήΟικαί τοΰ δουκδς 'ε λά Ί’οσφουκώ. — Δάνειον 
πνεΰμα — Άλήθειαι. - Σημειώσεις. —Μία συμβουλή 
καθ’ εβδομάδα.

56. Παρνασσός. Έ< Αθήναις Τόκος Γ'. Τεΰχος 
Ε'. λ'άο; ί 8'9. Π ερ ι ε χ ό μ ε ν α : Σ. Κ. Σακελλαρο- 
πσύλου. Λόγο εισιτήριο; εί; τδ μάθημα τής ρωμαϊκής 
γραμματολογίας. - Σ. Π. Λ Γά έπιστημονικά πόρισμα - 
τα τών έν ’Ολυμπία ανασκαφώ». ανάγνωσμα Έρνέστου 
Κουρτίου —Κ. Σ Κόντου Ποικίλα φιλολογικά §. 25- 
Πασάλειψι; λέξεω; ή ρήσεως, άναπλήρωσι; Διάλειμμα 
πλήρωμα. 36. Άντιβάλλω (άντίγ α-ον ή αντίγρα
φο») παραβάλλω άντεςετάζι», πχραγ·νώ;κω. άντιγι- 
νώσκω. Άντίβ'-λον ή χντιβόλαιον [γνα-ίου Μοσχά- 
χη Ή μεταρρύθμισι; έν τή δυτική Εκκλησία. ΊΙ νεα 
εκκλησία τοΰ Ί’ακίνθου.— Εμμανουήλ Δρχγούμη. Περί 
Φωτογραφίας έν τω δφθχλυω. Σπυρίδωνα- II. Λάμ
προν. Ί δ πρώτον δημώδες ασμα τή; νέα; Ελληνικής 
γλώσσης.— Έδμόνδου Άμποΰ, Ό άπεξηραμένος συν- 
ταγνατάςχης. μυθιστορία ςΣυνέχεια καί τέλος’'. Κεφ. 
Κ'. Κεραυνό; έν οΰρχνω ιιίθριω.— Χ’εοκλέου; Καζάζη, 
Έρνέστ· ; Ί’ενάν έν τή Γαλλική Άκαδηυεία —’Εμμα
νουήλ Β. ’Ροΐδο ι, Ό κχρδιόκτυπος ύπδ Έό· ά ,δου Πόου. 
—Αρχαιολογικά, ό λεγόμενος τάφος τοΰ Εΰτροπίου.— 
Ειδήσεις —Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» — Κρο 
νικά. Φιλολογικά.

57. Βύρων. Τόμος Δ'. Τεύχος Γ'. Μάιος 1879 
Περιεχόμενα: Μ. Βρατσάνος, Σκέψεις περί βελτιώ- 
σεως τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. — ’Λντ ΤυπάΛδος, 
Φορέστη; περί Επτάνησου ύπδ τήν Αγγλικήν προστα
σίαν.—Νάρκισσος Άπηλιώτης, Ό Άπιλπις συν).—Π. 
Κουπιτώρης, ’Αλβανικοί μελέται. Περί τής γλώσσης 
καί τοΰ έθνους τών ’Αλβανών (συν—Ν).—Πετρης, Βι
βλιογραφία τής τοΰ Βοικχίου Εγκυκλοπαίδειας καί Μυ
θολογία; φιλολογικών επιστημών.—Emile Souveslre, 
ΊΙ έπί τής δόοΰ τοΰ Άδου οικία (συν. καί τέλος).—Κ. 
Γ. Ξένος. Μελέτη έ-ί τοΰ Σαίξπηρ.—Νεκρολογία. Ν.~ 
κόλαος Νικοκλής. — Έργασίαι Φιλολογικού Συλλόγου 
«Βύρωνος».

58. Σεράπειον. ΜηνιαΤον περιοδικόν τοΰ ύμωνυ- 
μου Ελληνικού συλλόγου. Έτος Α'. Φυλλ. 6. Ιούνιος. 
Έν ’Αλεξάνδρειά 1879. Περιεχόμενα: Επί τοΰ 
Νείλου. Όδ.ιπορικαί αναμνήσεις (συνέχεια).—"Γγιεινη: 
περί τρίχινων καί τριχινιάσεως.—Αί έκ τής φύσεως τέρ
ψεις. — Βιβλιοκρισία. Κοράνιον — Ποίησις Άχιλλέως 
Παράσχου. Ό Χριστός καί τδ παιδάκι. - Ερανίσματα. 
—Στατιστικαί.—Αστεία.—Βιβλιογραφία. — Άνταπο- 
χρισις τού «Σεραπείου»—Λύτε ς αινιγμάτων καί προ
βλημάτων.— Πρόβλημα. — Αίνιγμα.

59. Γαληνός Ιατρικόν σύγγραμμα έκδιδομενον 
κατά Σάββατον. Έν Άθήναις, τήν 30 Ιουνίου 1879. 
Άριθ. 26. II ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α: Σάρκωμα στρογγυλοκυτ- 
τάριον μεσεντερίου (Στρατ. Νοσοκομεϊον Χαλκίδος).— 
Δυσκαμψιών τώ» άρθρων ΟεραπεΤαι, (συνέχ. καί τέλος).
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—Χειρουργική Εταιρία Παρισίων (συνέχ.).—Φυσιολο
γική και ίαχατική ένέργεια της Πιλοχαρπίνη;. — ‘Ρο- 
δακμών θεραπεία.— Τρόπος ένεργείας σιδήρου καί σύγ
χρονος υ.ετά τοϋ οξυγόνου χρήσις αυτοϋ —Θεραπεία τής 
ύποξείχς καί χρονία: άρθρίτιδο; διά τοΰ καταπλάσματος 
τοΰ Trousseau.—Ειδήσεις. Διόρθωσι; παοοράματο;.

00. Σωτήρ Μάιος 1879. 'Ο άγιο; Γρηγόριος δ 
Ναζιανζηνδ; περί Ποιμαντορίας, ύπδ τοΰ αρχιμανδρίτου 
Νικηφόρου Κ αλογερά. ύρηγητοΰ τής θεολογία; — X? · 
στιανΐσμδς και φιλοσοφία, ύπδ Σπ. II. Σούγκοα. ύφη- 
γητοϋ τής Θεολογίας ίσυ/έχ j—Περί οικουμενικών συνό
δων άννγραφή τών δογχατ-κών ζητη ιάτων, τών ε< ταυ- 
ταις συζητηθεί ιών καί ϊκβασι; αϊτών; — Αίτια τήν 
άνάγκην συγκλήσεω; οικουμενικών συνόδων—II εν Νι 
καία Α'. οικουμενική συιοδος—ΊΙ εν Κ/πόλει II'. οι
κουμενική σύνοδος ΊΙ έν Ερίσω Γ' οικουμενική σύνο
δος), ύπδ ’Αντωνίου Γ'. Τυπάλδου Φορέστη — Λόγο; 
άπανγελθείς εις τδν έν Καλάμαις μουσικόν Σύλλογον, 
ύπδ Αθανασίου Πετρίδου σχολάρχου —Οί τρεις ίγγι- 
λοι (ποιηυάτιον τοΰ Γεομανοΰ ποιητοΰ Christian 
Weisse?, υεταφρασθέν ύπδ Σ. Δ. Βάλβη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

Μεσ’ού πολύ εξέρχεται έκ τών πιεστηρίων τοΰ εθνι
κού τυπογραφείου τών Παρισίων με'γα έργον. επιμελείς 
τοΰ γνωστοΰ μεσαιωνολόγου Emm. Miller ύ-.δ τδν τί
τλον Les historicus Grecs de Croisades (οί'Ένλη 
νης ιστορικοί τών σταυροφοριών). Ί δ έργον τοϋτο Οά α- 
ποτελέση τόχον έκ σελίδων 700 εΐ; φυλλον

—Ό περιώυμος περιηγητής σίρ Σαμουήλ Βαίκερ,δια- 
τρίψας έξ μήνα; έν Κύπριο. Οά οημοσιεΰση έν ιδικιτέρω 
πονήματι "άς οδοιπορικά; αυτοϋ εντυπώσεις.

— Κατά τήν έν Άγίω "Ορει τελευταίαν αύτοΰ περιο
δείαν ό κ. Μ Γεδεών ηύτύχη-.ε ν’ άνακαλύψη τδ περί 
υετρων καί προσωδίας πόνηυ.α τοϋ Βυζαντινού λογίσυ 
Ισαάκ μοναχού τοΰ Άργυροΰ.όπερ ένομίζετο άπωλεεθέν.

—Ό σοφός καθηγητής Μίλλερ έδηυ,οσίευσεν εν τω 
Journal des savants συνέχειαν τής βιβλιοκρισίας του 
περί τοΰ άρτίω; έκδοθέντο; περ-σ τουδάστου συγγράμ
ματος τοΰ κ Θ. Αιβαδα «’Αλεξάνδρου Μχυροκορδάτου 
τοΰ 'Εξαπορρήτων έπιστολαί Ρ.» Ή «Κλειδί» δη·χί- 
σιειίσχσα μετάφρασιν τής β βλιοκρισία; ταύτης προτάσσει 
τά εξής: «Έ» τή προκειμένη συνεχεία τή; βιβλιοκρισίας 
του ό σοφό; καθηγητής Μίλλερ πραγματεύεται τδν πο 
λιτικδν βίον τοΰ Έ; απορρήτων, πείραται δέ νά διεκφύγη 
εξίσου τών τε έπαίνων καί τών ψόγων τήν υπερβολήν. 
Στηρίζεται είς μαρτυρίας τέω; ανεκδότου;, άλλά γαλ
λικά;· τοιαϋτα; δηλαδή, ο’ιας συνέτασσον μέν οί έν τή 
γαλλική πρεσβεία τή; Κωνσταντινουπόλεως, ύπηγό 
ρευον δέ οί κατά τήν Άνστολήν Λατίνοι, οί παντί 
τρόπω έπιζητήσαντε; τήν άνάζτησιν τών Άγ. Τόπων, 
τούτου δ’ ε'»εκεν ύπδ τοΰ Μαυροζορδάτου πολεμηθέντε:. 
’Εντεύθεν οί κατά τοΰ Έξ απορρήτων αδιάλειπτοι ψό
γοι, οι'τ.νε; έκ τής ελληνική; άπόψεως είναι έπαινοι αΰ 
τοΰ. Ό Μχυροκορδάτος λ. χ. έπρεπε νά ηναι έπιοεικτι- 
κδ; καί φιλοτιμότατο; απέναντι τοιούτων άνδρών. άφ’ 
ου είς τών γάλλων πρέσβεων εί; τοσοΰτον άγερωχίχς 
προέβη. ώστε έν αύτοΤ; το~; άνακτο οι; τοΰ Σουλτάνου 
προεκάλεσε λίαν σκανδαλώδεις σζη·ά;. διά τοϋτο δέ καί 
έμαστιγώθη ύπδ τών πκσάδυν ένώπιον τοΰ Έξ απορ
ρήτων. Ό πρεσβευτή; ούτος είναι δ έπιστείλα; εΐ; Πα
ρισιού; τά; χειρίστα; περί Μαυροκοοδάτου πληροφορία;. 
Τδν Έξ απορρήτων πε.ί πλέον ώνείδισαν οί ΛατΤνοι ώ; 
όν.ολογήσαντα έν Ί’ώνη τά παπικά δόγματα, ειτα δέ

άποσχιρτήσαντα πάλιν «εΐς τδ ελληνικόν σχίσμα»·. Ά- 
| ξ·.ον σην.ε·.ώσεω; είναι, ότι διέδοσαν τοϋτο εί Λατίνι κα

τά τδ έτος 1686, ότε ή έρις 'Ορθοδόξων καί δυτικών 
ε-χεποοβή εί; τδ ζκτακόιυφον σην,εϊον Όπόσον ό 
νέος ουτος Φώτιο; ένέμεκε πιστός είς τήν εκκλησίαν, 
ή; δια πχντδ; τοΰ βίου προεμά/ησε. γινώσκουσιν ήδη οί 
άνχγνόντε; τδν βίον αυτοϋ έν τω Έπιστολαρίιρ. Έν τή 
χζ·χη τή; δόξη; ών. ήδύναντο νά προκχθή καί είς τδ 
αξίωμα τοϋ βεζύρου, έάν ποοσεκύνει τω Μωάμεθ άλλά 
μετά καταφρονήσει·»; απέρριψε τήν προτασιν τών πασά
δων. Άλλως δέ, χάριτε; οφείλονται τω σοφω καθηγητή 
κ. Μίλλερ, ότι προήγαγεν είς φώς άνέκδοτα έγγραφα, 
μαοτυροϋντα τδ αναμφισβήτητου τοΰ άνδοδ: υεγαλεϊον».

— Έπρόκειτο κατ’αύτάς νά γεώη έν Άβέρση διεθνής 
έκθεσι; ρόδων. Έ' τή έκθετε·. ταύτη θά 'κτεθώσι διακό
σια είδη ρόδων, ήτοι άπδ τοΰ εκατονταφύλλου. όπερ το- 
σαύτα; παρουσιάζει ποικιλίας, μέχρι τών άνθέων τής έ 
σχάτη, Ασίας κάί τής Αφρική:.

— Κατ' αύτά; γενήσετάι έν Μο·ά/ω έζ.Οεσι; έργων 
ζωγραφικής. Μεταξύ τών έλλανοδ·.ιών. ήτις θά κρίνη 

I περί τών ύποβληθησομένών εικόνων καταλέγεται καί δ έν 
Μονάχο κατσικών διακεκριμένο; έκλην ζωγράφο; κ. 
Γκίζη;

— Ό έφορος τών αρχαιοτήτων κ. Π. Καβαδίας καί 
δ κ. Milikoper μέλος τοΰ έν Άθήναις γερμανικού άρ- 
χαιολογικοΰ ινστιτούτου άνεχώρησαν εί; Τεγέαν πρδ; έ- 
ξερεύνητιν καί άνακάλυψιν τοΰ ναοΰ τή; Άλέα; Αθήνας.

— Έξεδόθη ίν Άθήναις ή έν τω μεταφραστικω άγώνι 
τοϋ αειμνήστου Δ. Οικονόμου βραβευΟε^σα μετάφρασις 
τοΰ κ. Άνγέλου Βλάχου «Νάθαν 6 σοφός» (τοΰ Λεσιγγ).

— "Ηρξατο ή έκτύπωσις τών Απάντων τοΰ κ. ' Α,χιλ- 
λέω; Παράσχου.

— Ό ένταΰθα Ελληνικός Σύλλογος «Παρθένων» άγ- 
γέλλει τήν έκδοσιν δμωνυμου αύτώ περιοδικού συγγράμ
ματος όίπαξ τοΰ μηνδς έκδιδομένου.

— "IIρξχτο ή έκτύπωσις Β ο τ α ν ι κ ή ς ύπδ τοΰ κ. 
Δ. Γ. Λαμπίση. έκδιδομένη ύπδ τών κκ. Πανώριου και 
Άλιμπέρτου

Κ ίλΑΙΠΆΦΙΑ ΕΑΜΙΑΟΓΛίΑΙΚΊΙ

a. passAKH.

ΊΙ τελειοτάτη καί καλλίστη αυτή καλλιγοαφία φιλο- 
κάλω; έπεξεργασμένη ύπδ τοΰ χ. Δ. Γαλανάκη. τιμαται 
If4 άργ. μετζιδιέ.

Εύρίσκεται παρά τω έκδοτη καί παρά τοίς κυριωτέροι; 
βιβλιοπωλίοις.

ΒΥΖΛΝΤΙΝΑ1 ΜΕΑΕΤΑΙ. Τοπογοαφικαί καί ίστορι- 
καί μετά πλείστων εικόνων, ύπδ Α Γ. ΠΛΣΓΙ ΑΤΗ.

Εύρίσκεται παρά τοΤς κκ. βιβλιοπώλαι; άδελφοΤ; Δε
πάστα.

ΝΕΑΙ ΙΔΕΛΙ.

Έφημερί; τοϋ Λαοϋ. έκδιδομένη έν Άθήναι; κχθ'έκά 
στην.' ΓραφεΓον: δδδς Άθη-ϊ; άριθ. 53. Συνδρομή ετή
σια έν Τουρκία τουρκική λίρα I.

X Α Ω Ρ I Σ.

Έτησία συνδρομή έν Κων[πόλει 1 άργ. Μετζηδιέ;· έν 
ταΤς έπχρχίαι; I 1(2 έν αλλοδαπή φρ. 8.

Αί συνδρομαί προπληρώνονται άμα τή παραλαβή τοϋ 
πρώτου τεύχους καϊ άρχοντα: άπδ' τή; ‘| ’Ιανουάριου ή 
I ’Ιουλίου έκάστου έτους.

I
Ούδεμία έκ τοΰ εξωτερικού αίτησι; αποστολή; φυλ 

λαδίων γίγνεται δεκτή μή συνοδευ μένη ύπδ τοΰ αντι
τίμου.

Τ'^χϋ Τοΰ περιοδικού πρδς 2 άργυρα γρ έκαστον πω- 
λοΰνται έν Γαλατά παρά τοΤς βιβλιοπώλαι; κκ. Δ Φι- 
λικω, 1. Άλιμπέρτη καϊ άδελφοΤ; Δεπάστα· έν Πέρα 
παρά το~; βιβλιοπώλαι; Μαραγκοί καϊ Γ. Βχσιλικο- 
πουλω.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ T1IS ΧΛΏΡΙΔΟΙ'. Ό κ Βάδοίγκτων 
καϊ ό έν Γαλλία φιλελληνισμό; ύπδ Ελευθερίου Θωμά 
γρ. άργυρ 3.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Έν Γαλατα. Χαβια- 
ροχανον άριθ. I.

Ο ΡΛΣΣΟ-ΤΟΓΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. Μετάφρασις έκ 
τοΰ Γαλλικού ύπδ Κ. Β. Λουρέντζη ’Εκδίδε;αι κατά 
δεκαμερίαν ύπδ I. Μκογαρίτη καί Σα.·. Τεΰχος 20ον

"Εκαστον τεΰχος τιμάται ένταΰθχ Ι/ί τοϋ Μεδζητιέ 
έν δ'ε τω έξωτερικω ένδς καί ήμίσεω; φράγκου.

Τδ όλον τοΰ συγγράμματος απαρτίζεται έκ 25 τευ
χών· συνδριμησα’· έγγράφονται ένταΰθα μέν παρά τοΤς 
έκδόται; μεγάλη ίδδ; Γαλατά Καβχφικα Άο. 278 καί 
εΐς τά βιβλιοπωλεία τών κ. κ. Άδ. Δεπάστα καί Μα 
ραγκοΰ καί Βασιλεικοπούλου ε’ν Πέρα.

Ά.ί/η.Ιογζα'ρι'α τϊρ: Λ' ./ ω f ι Jo e-

κ. Δ. Ν. Τρίκκχλα. Τήν συνδρομήν τοΰ Α. Σ. Κ. 
έλάβαμεν παρά τοΰ χ. Γ. Κ. τά φυλλάδια άπεστάλησαν. 
—κ. Θ. Μ. Γαλάζσν. Λαμβάνετε τάς έπιστολά; μου ; 
—κ. Σ. Β’ Κ]πολιν. Ό Ιωακείμ 'Ροσσίνη;, δ μέγα; 
ούτος μελοποιδς, έγεννήθη έν Πεσάροι τή; Ιταλία; τή 
29 Φεβρουάριου 1792, άπεβίωσε δέ έν Παρισίοις τή 13 
Νοεμβρίου 18G8. — χ. Ε. A. Κ ποκιν. Άδυνατουμεν 
νά δημοσιευσωμεν τού; ςίχουςσας. — κ.Ο.Ρ. Αθήνας. Γά 
βιβλία έλήφθησαν.—κ. Δ Κ. -Φίλιππουπόλιν. Περιμέ- 
νομεν άπάντησιν—κ. Α. Γ. Σ. Κ]πολιν. ΊΙλέξις φα 
ρ αώ δέν είναι, ώ; νομίζεται, όνομα κύριον άλλ’απλώς 
τίτλο; ισοδύναμο; τω τοΰ βασίλειο;, πρώτοι δέ οί Έβραϊσι 
μετεχειρίσθησαν αυτήν κατά παραφθοράν αιγυπτιακή; 
λέξεως.—κ.’ Κ. Αθήνας. ΤΙχρακαλείσθε νά μά; ά-πο- 
στείλητε τήν συνδρομήν σα; άνερχομένην εί; φρ. 8 — 
κ. Π. Σ. Ν. Σμύρνην. Προηγούμενε τεύχη παρέλαβεν 
δ κ. Θ. Χ. — κ. A. X. I. 'Ραιδεστόν. Θά μά; ύποχρεώ- 
-σητε. - Β. Α. Δ. Καλλίπολ.ιν. ΊΙ έτησία συνδρομή τή; 
Χ λωρίδος έν τα~; έπαρχίαι; είναι μετζ. άργ. 1 '/2' 
παρακαλεΤσθε νά μά; άποστείλητε καί τά ά’λλα 13 
γρ.—κ. Σ. Ν. X. Κ}πολιν. Περισσότερο ζοΰν οί φόβε 

,ρισμενοι, παρά οί άφοβεριστοι.—κ." Καταλληλότερου 
είναι τδ εξής άνέκοοτον. Γερμανό; ήγεμών ίδιον κατ’ 
οναρ τρεΤς ποντικούς, τδν έ’να παχύν, τδν δ’ έτερον 
ισχνόν, καί τδν τρίτον τυφλόν, έστειλε καί προσεκά 
λεσε περίφηνό» τινα ίνιιροκρίτην, ΙΙσίμδν τήν πα-ρίοχ. 
ιηα τω έξηγήση τδ ονείρου. Ό παχύ; ποντικό; εΐπεν δ 
ονειροκρίτης, είναι δ προθυπουργό; σα-, δ ισχνό; δ λαό;

σας, και δ τυφλδ; ή μεγαλειότης σας —κ. Κ”. Άθή- 
ν~ς· o' Χ· χ· Λαμίαν. Μή μά; λησμο-

*’· {’■ 7υ??ν· 'Κλήφθησαν σά; εύχαριστοΰμεν.
• ‘J’ ζ/ Κυοωνια;. Ί ά φυλλάδια άπεστάλησαν.—χ 
L X. Σμύρνην. Ούδεμία έκ τοϋ εξωτερικού α’τησις 
αποστολή; φυλλαδίων γίγνετα! δεκτή μή συνοδευομένη 
ύπδ του αντιτίμου.

X. A. Ν Κωνσταντινούπολιν Σάς εΰγνωαονοΰιχεν· 
ο· X. X, χ ί.. ο. π. ν ι. Ξ Γ Μ Φ \ ■ £vt; 
φησαν συνορομηταί. - Ένί συνδρομητί τής 
«Χλωρίδος». Σάς υποσχόμεθα οτι δ κ. Π’*, θά λάβη 
υπ οψιντην παράκλησιν σα.-. — ’Σ. Δέν εϊαεθα ύπεύ'- 
θυνοι οια την άπώλειαν τών φυλλαδίων.

ΙΙΜΕΡΟΛΟΠΟΧ.
ΙΟΥΛΙΟΣ.

'Εχων ή·ζ. 31. ΊΙ ήμ. έχει ώρ 11 καϊ ή νύξ ώρ. 10.
13 I Κ Κοσμά και Δαμιανοΰ τ<Τ>ν Αναργύρων.
14 2 Δ ΊΙ έν Βλαχέρναι; κατάθ. τής έσθήτο; τής

Θεοτόκου.
15 3 Τ 'Γακίνθου μ. καί Άνατολίου άρχ. Κ/πόλεως. 
ΙΓ> ί Τ Άνδρέου Ίεροσολυμίτου επισκόπου Κρήτη;.
17 5 Ί1 ’Αθανασίου τοΰ έν τωΆθω καί Λ ιμπαδου τοΰ

Θαυματουργού.
18 R Π Σισώη τοϋ μεγάλου.
19 7 Σ Θωμά τοΰ έν Μαλαιω καϊ Κυριακής μεγαλομ

Ν. Σ. ωρ. 11 λ. 2 ■>.. ·ι.
20 8 Κ Προκοπίου μεγαλομάρτυρα;
21 9 Δ Παγκρατίου ίερομ. έπισκόπου Ταυρσμενίας.
22 10 Τ Τών έν Νικοπόλει ΜΕ' μαρτύρων.
23 1 I Τ Ευφηυία; μάρτ καί "Ολγα; τή; όσιας.
24 12 Π Προκλου και Ίλαρίου τών μαρτύρων.
25 13 Π ΊΙ σύναςι; τοΰ άρχαγγέλου Γαβριήλ.
2G 11 Σ Άκόλα τοΰ ’Αποστόλου καϊ Ιωσήφάρχιεπισ. 

Θεσσαλονίκης.
Σ. πρώτ. τέτ. ώρ. 0. λ. 32 μ. μ.

27 15-Κ Κηουκσυ καί Ίονλίττη; μαρτύρων.
28 IG Δ ΆΟηνογένου; Ίερομάρτυρος.
29 17 Τ Μαρίνη; τής μεγαλομάρτυρος.
30 18 Τ Λίμιλιανοϋ τοΰ μεγαλομάρτυρα;.
31 19 II Μακρινή; καί Δίου τών δσίων.

ΑΤΓΟΤΣΤΟΣ
1 20 Π Τοΰ προφήτου Ήλιοΰ τοΰ Θε.βίτου Άρ.
2 21 Σ Συμεών καί Ίωάννου τοΰ συνασκητοΰαύτοΰ.

Πανσ. ώρ. 9. λ. 8 π. μ.
3 22 Κ Μαρία; Μαγδαλινής τής μυροφόρου.
I 23 Δ Φωκά ίερομάρτυρος καί Ιεζεκιήλ τοΰ προφ.
5 21 Τ Χριστίνη; τής μεγαλομάρτυρος.
G 25 Τ ΊΙ κοίμησι; τήςάγ *Αννη;.
7 20 Π. Έρμολάουίερομάρτ. κα'· Παρασκευής δσιομ.
8 27 Π Παντελεήμονο; τοΰ μεγάλου Άργ.
9 28 Σ Προχόρου, Νικάνορος, Ί'ίμωνος καί Παρμένα

τών άποστόλων.
10 29 Κ. Καλλινίκου καί Θεοδότη; τών μαρτ.

Σ. Τελ. τέτ. ώρ. 4 λ. 5 π. μ.
II 30 Δ Σύλα, Κρήσκεντος. ’Επαινετοί» καϊ Άνδρον 1

κου τών άποστ. έκ τών Τ'.
',2 31 Τ Εύδοκίμου τοΰ δικαίου καί προεόρτια τοΰ 

τιμίου Σταυροΰ.

4
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ΑΙΝΊΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
35.

Τί όνομα έπισή·κθυ άνδρός τής αρχαιότητας σύγχειτα'- 
εχ δέκα γραμμάτων ων έκαστον είναι αρχικόν τών έξης.

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Κράτους τινδς τής ’Αφρικής 
'Επίσημου πόλεως τής Γερμανίας. 
Βασιλέως της ’Αγγλίας. 
Γάλλου Μνθιστοριογράφον. 
'Ενδς τών δώδεκα άποστόλων. 
Ένδς τών τεσσάρων ανόμων. 
Κράτους μιχροϋ της Ευρώπης. 
Π'ραλίας πόλεως της Βρασιλίας. 
Πόλεως έυπορικής τής Πορτογαλλίας. 
Καρπού ήδέως χα’ι έδωδίμου.

θ. X. ΜΕ’ΓΑΞΑΣ.
36

Δια τών γραμμάτων ι π σ ο λ σχημάτισαν τοεΤς δια 
φόρους λέξεις.

37.
Εσχάτως μ’ άπεθέωσαν. ένω θεά δέν είμαι· 
μέ έθεσαν στδν Όλυμπον ένω στην γην σας χεΤμαι. 
Ειπον 0τ’οί σχολαστικοί άπδ θυμόν κα'ι φθόνον 
μ’ αντικατέστησαν ποτέ στοΰ ουρανού τδν θρόνον 
Ε·.’λ’ άψυχον άλλ’ δμιλώ όπόταν σύ θελήσ'βς. 
πλην τήν φωνήν μου πώποτε ν’ άκούσης μή ζητήσης, 
‘Αν άπδ περιέργειαν τήν κεφαλήν μου κόψης, 
άλλάσσ’ ή σηχασίχ μου συγχρόνως δέ κ’ ή όψις.
Και άπδ σύντροφος λάλων μετά χαρας κ’έλπίδος, 
γίνομαι, γής τεμάχιον ύφάσμα-ος, σανίδας.
Έάν δ’ έκ νέου κεφαλήν και τράχηλόν μου βίψης, 
νέαν άμέσως δπαρξιν εμπρός σου 0ά άνοίξης. 
Δι’ής δτέ μέν τίρπεσαι. δτέ δυσαρεστεΤσάι, 
αρκεϊ μόνον ε ίαίσθητος ε ς έπακρον νά ήσαι. 
Δίς μέ άπεκιφάλισας πλήν ζώ πάλιν μαζυσου, 
είμαι είς άκοον ευλυτον, δλίγον συλλογίσου. 
Μέ φέρεις εις τάς χεΤρας σου μέ στρέφεις μέ συνθλίβεις, 
μαχαιριδίου δ’ έκκοπή συνήθως μ’άντχν.είβεις.

ΠΓΡ.
38.

Έξ είς τδ δλον σώμα μου στοιχεΤα θ’ άπαντήσης. 
Μακράν δ’ άπδ τής πόλεως πρέπει νά μέ ζητήσης. 
Έγώ άρέσκω τά βουνά τά όρη τάς κοιλάδας. 
Λειμώνας θέλω άνθηοούς κ’ εύώδεις πεδιάδας. 
Έαπνουν είμί κα'ι οί λαο'ι μέ ύπεραγαπώσι. 
Τ άφθονα προϊόντα μ ου ζωήν τοϊς χορηγώσι. 
Τάς πόλεις φεύγω άλλ’ έκεϊ τέλος θά γίνω θύμα. 
Ώς τάφον σύ θά ευρης γην έγώ τδ στόμα μνήμα. 
Δέν μ’ εύρες έτι; άπορεϊς άκόμη νά μέ λύσης ;
Τοτ’ έντεχνα τδ πέμπτον μου γράμμα νά προσκολλήσης. 
Έν τέλει. κ’ αίφνης άρχοντα κα'ι κύριον θά μ’ ίδης. 
Νά γίνω εις τήν φυσιν μου. άλλά μή μέ προδίδης. 
Τδν άρχοντα μου δέν φθονώ άν ήλλαξα τήν φυσιν. 
Πρδς χάριν σου τδ έπραξα δπως ευρής τήν λύσιν.

Κ[πολις τή 23 ’Ιουνίου 1879*.
Κ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ.

39.
Τδ πρώτον μου προθέσεων ώς μία άριθμεϊται, 
Τδ δεύτερον δέ, φίλε μου, ύπδ πολλών ζητεϊται. 
Πολλή ή σημασία του. ποικίλως έξηγεΤται- 
Ποτέ μέν άπειλητικώς τδν έχοντα φοβίζει, 
Ποτέ δέ άγγελος κακών τούς οφθαλμούς δαχρίζει, 
Καί έραστάς ένίοτε άσπλάγχνως απελπίζει.

Τδ δλον μου είς χεΤράς σου συχνότατα λαμβάνεις, 
Καί ηδονήν παρά έμοΰ πολλήν απολαμβάνεις- 
’Ακόμη τώρα μέ κρατείς, θά μ’ είΐρ-ρς άν θέλησής, 
’Ολίγον μόνον νά σκεφθής, τδν νοΰν νά βασάνισες, 

Ευκόλως θά μέ λύσης 
ΛΙΛΙΠΟΤΤΙΟΣ.

40
Έκ τής γής έγώ γεννώμαι. χ’ έν αυτή άνατρχφείς, 

δίδομαι άντί τροφής.
‘Αν κοπή ή κεφαλή μου. πόλις γίνομαι γνωστή

καί τδ πάλαι θαυμαστή- 
ταύτοχρόνως δέ τιαώμαι ε’ς τήν γήν ώς άρετη, 

μ’ έχουσιν οί δυνατοί.
Δίς άν μ’ άποκεφαλίσης καί άν βαρυτονηθώ,

ώς σκληρά θά γνωρισθώ.
Έάν δέ ή κεφαλή μου καί έκ τρίτου έκκοπή,

θά φωνάξη. θά είπή
τδ χωρίς πνοήν μου σώμα. τ’ άμορφαν μου τδ κορμί :

«ώ ! μή I μή ! ώ ! φθάνει, μή !

41
Ποράδοξος ή φύσις μου ! Δέν είμαι πϋρ. καί καίω- 
δέν εΤααι ούτε οφθαλμός, καί ώς εκείνος κλαίω. 
Δέν είμαι ναϋς καί ναυαγώ όσάκις δέν προσέχω- 
δέν είμαι ούτε θάλασσα, καί τρικυμίας έχω.
Δέν έχω στόμα, καί συχνά φωνάζω καί γογγύζω' 
πτερά δέν έχω. κ’ εύχαρις πολλάκις πτερυγίζω. 
Καί δ'μως δυστυχής έγώ I φυλακισμένος είμαι- 
μή μέ ζητείτε δέ μακράν άριστερά σα: κεϊμαι.

ΛΥΣΕΙΣ.
24. Έχ τοϋ άσκοΰ χενοϋμεν είς τδ δοχεΤον τών 5 

όκ καί έκ τούτου είς τδ τών 3 όκ. ώστε είς τδ τών S 
μένουσι δύω όχ , τάς δποίας θέτομεν έντδς τοϋ δοχείου 
τών τριών άφοϋ κενώσωμεν τάς έν αύτώ 3 είς τδν άσκδν, 
τοΰ όποιου τδ έμπεριεχόμενον γίνεται οδτω 6 όκ. άφαι- 
ροϋμεν έξ αυτών 5, τάς οποίας θέίομεν είς τδ άνάλογον 
δοχεΤον, άπδ τοϋ όποιου έχκεναϋμεν είς τδ μικρότερον 
δοχε'ον τόσον, δσον άρ»ε~ νά τδν πλήρωσή, ήτοι I όκ. 
και ουτω μένουσιν είς τδ δοχεϊον τών 5 όκ 4 καί εις 
τδν άσκδν 1, είς τήν όποιαν προσθέτου εν τάς τρεις 
τοϋ μικροΰ δοχείου καί ουτω ό δίσκος έχει _κα' αύτδς 4.

25. Pour bon chat bon rat. 26. Οίος άτρακτος, 
τοιαύτη-ηλακάτη 27. Έάν θέλης νά κρύψης τδ ίχνος 
τών βηυ,άτων σου. μή βαδίζής έπί τής χιόνος.

28- ’Ατμός στόμα 29 Αί ήμέραι διαδέχονται άλλή- 
λας άλλά δέν δυοιάζουσιν.

30
Ή λόσις μου τρισυλλαβος ουσα πτηνδν σημαίνει.
Τά πρώτα δυο μου άν κοποϋν ήρως εις τά άλλα μένει 
<’ Αλέ κτωρ-Έκ τωρ).

31. Τίός ιός. 32. Ίρις-ρίς. 33 Χρόνος-όνος.
34. “Αοτεμις-ία-’Άρτεμισία.

ΑΥΤΑΙ.
Κυρίαι: Έριφίλη Θ. Χριστοφορίοου. Αίκ. Κουμα- 

ριανοϋ, Ελένη X. Μεταξϊ, ’Αμαλία Άγγελιδου, Εΰ- 
σεβία Μπελά, Μαρία Ίωαννίδου, X. Ν.. Αθηνά X. 
Μ. Μία άναγνώστρια, Πηνελόπη Ν-, ’Αθήνας). ’Α
γλαΐα Ν’, χ. κ. Ν’. 'Ραζής.Γεώργιος 'Αγγελίδης, Άλες. 
Πρατσάνος, Ιωάννης Βλασσόπουλος (Γαλαζίου), ισο
σκελής. Κ. Άσλανίδης, Πΰρ. Γεωργιάοης. 'Ιωάννης Γ. 
Τζιμπάσης (Άρτης), Λιλιπούτιος, Νικόλαος Μόσχος, 
Ιωάννης Φοσκολος.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ’ Α. ΖΕΛ ΑΙΤΣ ΚΑΙ ΥΙΟΝ.


