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BIBΑΙΟΓΡΧΦΙBON ΔΕΛΤΙΟΝ.

61. X λ ω ρ ί ς. Έχδίδόται κατά μήνα. Τόμο; Α'. 
Έτο; Α'. Τεΰχος Η'. Μην Αύγουστο; 1879. Έν Κων- 
σταντινουπόλει, έχ τοΰ τυπογραφείου Α. Ζέλλιτς χα'ι 
υίών, 4ον, σ. 169—192. Περιεχόμενα: Πολιορ 
χια τή; Κωνσταντινουπόλεως ύπδ τών ’Αράβων, ύπδ 
Edwin Grosvenor (συνέχεια).—Μουρίλλο; ή ή διπλή 
συμφωνία (συνέχεια χα’ι τέλος).— Χαρακτήρ ’Ιουλίου 
Καισαρο;, ύπδ Μιδδλητώνο;.—Ή Σιβηοιανή νεάνις (συ
νέχεια).—Περί τών αναγκαίων προσόντων τοΰ συνδιαλε- 
γεσθαι, μετάφρασις έχ τοΰ γερμανικό' (συνε'χεια.)— Αί 
σύγχρονοι Άθήναι.— Δύω φιλόσοφοι άντιθέτων ιδεών.— 
Άλήθειαι.— Μαζή μΐ σε κ’ ή κόλασι;.— Σύμμιχτα.

62. Μιχαήλ Άχομινάτου του Χωνί ά τ ου 
τα σ ω ζ ό μ ε ν α τά πλεΐστα έχδιδόμενα νΰν τδ πρώ
τον κατά τοΰ; έν Φλωρεντίφ, Όξωνία. Παρισίοις κα'ι 
Βιέννη κώδικας, δαπάνη τοΰ Δήμου ’Αθηναίων, ύπδ 
Σπυρίδωνος II. Λάμπρου, διδάχτορος τής φιλοσοφίας, 
ύφηγητοΰ τή; Έλλ. ιστορίας χα'ι γραφογνωσια; έν τφ 
Έθνιχφ Πανεπιστημίω. Τόμο; Α'. περιέχων τά; δμι- 
λίας, τοΰ; λόγους χα'ι τά προσφωνήματα. Έν Άθήναις 
έχ τοΰ τυπογραφείου Παρνασσού 1879. 8ον, σ. 
368. Τιμ. δρ. ν. 12.

63. Αλεξάνδρου Κατακουζηνοΰ Λυρικά 
φσματα. Έρως, Βάκχος κα) Άρη;. Έν Άθήναις. έχ 
τοΰ τυπογραφείου Παρνασσού 1879. 16ον. σ. 127.

64. Βολταίρου Ανέκδοτα τή; βασιλεία; 
Λουδοβίκου ΙΔ'. Μεταφρασθέντα τή προσθήκη ση 
μειώσεων ιστορικών, διογραφικοΰ καταλόγου πάντων τών 
έν τέχναις κα'ι έπιστήμαις διαπρεψάντων κατ’ έκείνην 
τήν έποχήν άνδρών κα'ι τοΰ βίου τοΰ συγγραφέως έν 
έκτάσει, ύπδ Νικολάου Άθ. Κούρτελη. Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει. Τύποις Ε. Καγιόλ, 1879. 8ον. σ. 144. Τιμ. 
φρ. 3.

65. Παρνασσός. Τόμος Γ'. Τεΰχος ΣΤ'. ’Ιού
νιο; 1879. ’Εν Άθήναις. Περιεχόμενα: Άχιλ- 
λε'ως Άγαθονίκου. Φιλοσοφία τή; τέχνης, ύπδ Η. Taine. 
— Νεοκλέους Καζάζη. Ό Θιέρσο; ώ; ιστοριογράφος.— 
Κωνστ. Σ. Κόντου. Ποικίλα φιλολογικά. § 37. Μυίνδα, 
ούχ) μυίνδαΝ, ψηλαφίνδα, ούχ) ψηλαφίνδαΝ, πλειστο- 
βολίνδα, ούχι πλειστοβολίνδαΝ. $ 38. Δανισμός, δα 
νειώ, άντι τοΰ δανείου — Έρμάννου Λίγγ. Ή είκονο- 
μαχία. διήγημα έπ τής βυζαντινής ιστορίας, μεταφρασθεν 
έκ τοΰ γερμανικοΰ. - ’Αντωνίου Φραβασίλη. ΊΙ μυθι
στοριογραφία έν ’Ιταλία άπδ τοΰ 1860.— De Amicis. 
Έκ τοΰ λευκώματος πατρός.— Σ. Π. Λ. Ή έν Λονδίνω 
εταιρεία πρδς προαγωγήν τών ελληνικών γραμμάτων.— 
Π. Λάμπρου. Ανέκδοτα νομίσματα τής έν Κρήτ-ρ πό 
λεω; Βιένου.— ’Αρχαιολογικά. 'Ρωμαϊκά άρχαιολογή- 
ματα. — Ειδήσεις. — Φιλολογικός Σύλλογος « Παρ
νασσός ».

66. ‘Εστία. Έχδίδόται κατά Κυριακήν έν Άθή- 
ναις. Τόμος ΙΓ, 22 ’Ιουλίου Άριθ. 186. Περιεχό
μενα: Σφραγ'ις τοΰ δικαστηρίου τοΰ τμήματος τών 
βορείων Κυκλάδων, έπ'ι έπαναστάσεωτ.—Έπιστολαί έκ 
Βερολίνου.— Κάρολο; Δάρβιν.— Ή αγγλική αστυνο

μία κα) αί συνοικίας τών πενήτων έν Λονδίνώ.— Ή δι
δασκαλία τής πείρας.— Ει; ήρω; τής εργασία;.—Έν - 
δοξοι ποιηταϊ άποθανόντε; τής πείνη-,— Γνώμας κα'ι 
σκέψεις τοΰ Δουκδς δε λα-'Ροσφουκώ —Δάνειον πνεΰμα.
— Αλήθειας,— Μία συμβουλή καθ’ εβδομάδα.

67. Δελτίον τής έπ) τής έμψυχώσεω.ς 
τή; έθνική; βιομηχανίας έ π ι τ ρ ο π ή ς. Έν 
Άθήναις. Φυλλάδςον Ε'. Μάϊο; 1879. Περιεχόμενα: 
Έκθεσίς μετά νομοσχέδιου περ) κυνηγίσία; ύπδ Σ. Κ. 
Σπηλιωτάκη,—Έκθεσις περ’ι τής έν Αιτωλία κα'ι Ηλεία 
νόσου τών αμπέλων, ύπδ Π. Γενναδίου.— Μαθήματα 
Σηροτροφικοΰ Σταθμοΰ Σπάρτη:, ύπδ I. Κ. Άποστολο- 
πούλου.— Περί μεταξοσκωληκοτροφίας, ύπδ Δ. Αΐνιάν.
— Περί καλλιέργειας τής καστανέας. — ΓΙερ'ι καλλιέρ
γεια; τών καρποφόρων δένδρων.— Παροράματα τοΰ Δ', 
φυλλαδίου.

68 Ελληνικός Σύλλογος 'Ερμής. Έτο; Α'. 
Άριθ. Θ'.‘Ιούνιο; 1879. Έν Κωνσταντινουπόλει. Πε
ριεχόμενα: Φώτιο; δ Οικουμενικό; Πατριάρχη;, ύπδ 
Σ. Καραγιαννίδου (συνέχεια).— Μία σελ); άπαισίκ τή; 
ανθρώπινη; βιογραφία;, ύπδ Ο. I.—Τδ καλόν ώ; ΐδεώδε; 
κα'ι ώ; αισθηματικόν, ύπδ Α. Θ. Σουτάκη —Τά φασμα
τοσκοπία, ύπδ Η. Βαλσαμάκη.— Μυστική Αστυνομία 
(συνέχεια).—· Ποικίλα.— Ποίησις.

69. ΌΆστήρ τ ή; Ανατολής. Έφημερίς οι
κογενειακή απαξ τή; εβδομάδας έκδιδομέ.η (με εικόνα;). 
Έτος ΚΒ'. Άριθ. 1126. Έν Άθήναις, ’Ιουλίου 14, 
1879. Περιεχόμενα: Έ/.θε μήπω; σο'ι είπη δ Χρι
στό; « άπελθε άπ’ έμοΰ ».—Συνοπτική έχθεσι; τής έπ: - 
στήμη; τοΰ 18ου αίώνος (συνέχεια;.— Ίί έστι λατρεία ;
— Φιλοσοφικά': Σχολά) ένΈλλάδι. Α'. Σχολή ιταλική. 
I. Πυθαγόρα; (συνέχεια).—Ό Παΰλος ένώπιον τοΰ Φαύ- 
στου κάμνων έκκλησιν εί; τδν Καίσαρα —Οί Τουρκομά- 
νο: τή; Βουχάρας — Περί τή; έν Εύρώπη προόδου τής 
έκπαιδεύσεως (συνε'χεια.) — Ποικίλα. — Ειδήσεις. — 
Άστεροσχοπεΐον Αθηνών.— Μετεωρολογικόν Δελτίον.

ΕΙΔ1ΙΣΕΙΣ.

Τή 24η Ιουλίου έξέπνευσεν έν τή γενετήρα αύτοΰ 
Λευχάδι δ' φοιβόληπτος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡ1- 
ΤΗΣέν τή άκμή ετι τή; ηλικίας κα) τών δυνάμεων του, 
τήν δε στέρησιν αύτοΰ διχαιω; άπα; έπενθησεν ό ελλη
νισμός, διότι τά ήρωικά παθήματα κα'ι τοΰ; φλογερού; 
τούτου πόθου·, ούδείς ζωηρότερου, ούδείς έν ουτω μεγάλο · 
πρεπεΐ κα) έμπνευσμένη γλώσστμ ώ; έκεϊνος. εϊκόνισεν. 
Τά έργα αύτοΰ αμα έκτυπουμενα διεδίδοντο άπδ χειρδ; 
εί; χε'ρα ελληνικήν, κατετάσσοντο μεταξύ τών πρώτων 
έν ταΐς τών ίμοεθνών ζιβλιοθήκαι; κα’ι άπεστηθίζοντο 
ώς εθνικά ευαγγέλια. Αί έν’ΙΙπείρω ιδίως διαδραματισθεΐ- 
σαι πατριωτικά) σκηνα'ι είχον χορηγήσει αύτώ τά; λαμ
πρότερα; έμπνεύσεις κα) ή ψυχή αύτοΰ έφαίνετο οίονε'ι 
άπόσπασμα τών έπ) τής Ηπειρωτική; χώρα; άγωνισα- 
μένων πρδς διάσωσιν τοΰ παρεζ.θοντο; αυτή; ανορών όπως 
ή Λευκά; κεΐται προσφιλές απόσπασμα τής αύτή; έ-
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κείνη; χώρα; καϊ ή Μούσα αύτοΰ έφέρετο είς τά Άκρο 
κεραύνια, ώς ό κερχυνδς διηνεχώς έ'λκεται υπδ τών ήλεκ 
τρισμοΰ εμπλέων εκείνων βουνών. Ή Χλωρές άπσ- 
διδοΰσα τή εΰγενη καί μεγάλη τοΰ Βαλαωρίτου ψυχή 
ενα σεβασμού ασπασμόν πέποιθεν οτι ή Ιν τή άθανασία: 
βιοΰσα ήδη ψυχή εκείνη θέλει εξακολουθήσει κα'ι έν ταϊς 
άγκάλαι; τοΰ Πλάστου άγων-ζομένη ύπέρ τώναυτών ύψη - 
λών προθέσεων, αΐτινες ζώντα ένέπνεον την γίηνον αύ
τοΰ Μούσαν.

—Ή Κλείω, εις τό φύλλον τής 28/9 Ιουλίου, έδη 
μοσίευσε σπουδ»ιότατον άρθρον ύπό τόν τίτλον « Τά ελ
ληνικά σύνορα τοΰ 1829 » μεταφρασθεν έκ τής Now 
Quarterly Magazine.

— Ό έν Βενετία διασηαότατος ποιητής Κ. Βίκτωρ 
Σαλυάνηι, ου τά δραματικά έργα είναι έκ τών άριστων 
προϊόντων τής ιταλικής φιλολογίας 'δημοσίευσε νέαν ύπέρ 
τής 'Ελλάδος διατριβήν, καταλαβοΰσαν τέσσαρας ό’λας 
στήλας τής έν Βενετία άξιοτίμου έφημερίδος «Καιρού». 
"Ολη δε αυτή ή διατριβή τοΰ έπιφανοΰς δραματουργού 
είναι φλογερά άμα κα'ι έμβριθη; ύπεράσπισις τοΰ 'Ελλη
νισμού τών Ίωαννινων.

— Ήρςχτο έν Άθήναις ή εκτύπωσες τών πρακτικών 
τοΰ έσχάτως συγκροτηθέντο; Συνεδρίου τών Συλλόγων.

— ‘Ο έν Βιε'ννη σπουδάζων την αρχιτεκτονικήν δα- 
πάναις τοΰ κ. Γ. Λ. Μαυροχορδάτου. κ. Ευθύμιος Στου 
μανόπουλος, διαγωνισθέϊς έσχάτως ποδ; 17 άλλους συμ.- 
μαθητάς του, έλαβε τό πρώτον βραβεΤον τή; άρχιτεκτο- 
νικής χρυσοΰν μετάλλιον.

— Κατά τούς δηυοσιευθ/ντας ύπδ τοΰ 'Υπουργείου 
τών'Εσωτερικών δύο πίνακα; περιέχοντας τ&ν πληθυσμόν 
τής Έλλάδο; κατ' έπαρχίας. εξάγεται οτι ούτος άνέρχε- 
ται εί; 1.679,775. ηίξησε δε άπδ τοΰ 1870 κατά 
221 867 ψυχών καϊ άρρενες μέ.είναι 881.080. Οήλεις 
δέ 798,69-ς. Τδ κράτος διαιρείται εις 13 νομούς υπο
διαιρούμενου; εις 59 έπαρχίας περιεχούσα; 3967 πόλεις, 
κωμοπόλει; καϊ χωρία.

— 'Εν Σάμω ήρξαντο άνασκαφαϊ εις τήν θέ· ιν Κολ- 
λόναν, ύπδ τήν διεύθυνσιν τοΰ έκ τών μαθητών τής έν 
’Αθήναις γαλλικής σχολής κ. Ζεράρ. Έντδς δύο ήμερών 
δ έν λόγω άρχαιολόγος κατώρθωσε ν’ άνακαλύψη τά βά 
θρα πολλών κιόνων τοΰ άρχαίου ναοΰ τή; “Ηρα; ώς καϊ 
τήν διεύθυνσιν τοΰ βωμού. Αί άνασκαφαϊ Οά έξαχολου- 
θήσωσι μέχρι τής περιόδου τών βροχών, Οά έπαναληφθώσι 
οέ κατά τδ προσεχές έαρ. δαπάναις τής έν Άθήναις γαλ
λική; σχολής. Ταύτας έπιβλέπει υπάλληλος τής ήγε - 
μονικής κυβερνήσεως, κατά δέ τήν σύμβασιν αί εύρεθη- 
σόμεναι άρχαιότητες θ' άνήχωσιν είς τήν νήσον, ή διοί- 
κησις τής όποιας προτίθεται τήν σύστασιν αρχαιολογικού 
μουσείου.

— Έν τινι χωρίω τή; Τεγέας άνεκαλύφθη έσχάτως 
εί; οικίαν χωρικοΰ καϊ κατεσχέθη ύπδ τοΰ κ Καββαδία 
σπουδαιότατο·/ άναθηματικδν ανάγλυφου είκονίζον τδν 
"Αιδην καθήμενον έπϊ θρόνου, τήν Περσεφόνην, τήν Δή
μητραν καϊ δύο παρθένους, ών ή τελευταία προσεύχεται. 
Ό τρόπο; τή; έργασία; εΐ»αι εύγενής καϊ απλούς καϊ ά- 
ναπολεΤ τούς καλούς χρόνους τής ελληνική; τέχνης.

— Πολύς έγένετο λογος, γράφει ή « Νέα 'Βμε’ρα », 
περϊ τοΰ βιβλίου, έν ώ συνώψισε τά; μελέτα; του έπϊ τή; 
αλβανική; γλώσσης καϊ τών'Αλβανών δ Γάλλος πρόξε
νο; κ. Αύγουστος Δοζών, μακρά δέ άνάλυσις τοΰ συγ
γράμματος έδημοσιεύθη καϊ έν τή 'Ημέρα». Σήμερον 
ευχαρίστως μανθάνομεν δ’τι τδ βιβλίον τοΰτο. ύποβληθέν 
εϊ; τδν διαγωνισμόν τοΰ Ινστιτούτου τής Γαλλίας, έτυχε 
τοΰ γλωσσολογικοΰ βραβείου. Γινώσκοντε; πόσον ή έν 
Ίωαννίνοι; μακρά διαμονή τοΰ κ. Δοζων, λίαν εύμενώς 
πάντοτε έκφρασθέντος περϊ τών Έλλήνων καϊ τή; ’Η

πείρου ιδίως, συνέτεινεν εις τήν πολιτικήν, ήν ή Γαλλία 
άκολουθεϊ έν τω ήμετέρω ζητήματι συγχαίρομεν άπδ 
καρδίας τω σοφω φιλέλληνι έπϊ τή έξαιρέτω τιμή, ής 
έκρίθη άξιον τδ σπουδαΐον αύτοΰ έργον.

— Ό γνωστός παρ’ ήμΤν φαρμακοποιός κ. Π. Άπέ- 
ρης κατώρθωσε νά χατασχευάσ'ρ τήν έσχάτως έν Γερ
μανία έφευρεθεΤσαν. μήπω δέ μέχρι τοΰδε γνωστήν την 
σύστασιν ούταν, πλάκα, ήτις έχει τήν ιδιότητα νά πα- 
ράγ-ρ πλήθος άντιγράφων έπιτεθέντε; άπαξ επ’ αύτής 
οίουοήποτε χειρογράφου. Ή πλάξ έχουσα τδ μέγεθος εμ
πορικού χαρτοφύλλου φέρει τδ όνομα πολυγράφο; 
καϊ εύρίσκεται έν τω φαρμακεία» Velitz σιμωμένη άντί 
ήυισείας όθωμ. λίρας.

— Ό κ. Χριστόφορος Σαμαρτζίδης διωρίσθη ύπδ τοΰ 
Οικουμενικού Πατριά.χου έφορος τών ένταΰθα διαφόρων 
σχολών. Ή έκλογή τής Α. Θ Π. είναι λίαν έπιτυχής 
καθότι δ κ. Σαμαρτζίδης είναι δμολογουμένως ό καταλ
ληλότατος διά τήν έποπτείαν ταύτην.

— Τδ ένταΰθα Ζάππειον Παρθεναγωγείου δΓ άπορά 
σεως τοΰ έν Έλλάδι υπουργείου τών Εκκλησιαστικών 
καϊ τής Δτ μοσία; Έκπαιδεύσεω; άνεκηούχθη ισοβάθμιον 
τω έν Άθήναις Άοσακείω.

—Τή Φροντίδι τοΰ έν Άθήναι; Φιλολογικοΰ Συλλόγου 
« Παονασσοΰ » μετεκομίσθησαν πέρυσι έκ Σμύρνης διά 
τοΰ κ. Άχιλλέως Παράσχου τα δστά τοΰ ψάλτου τοΰ 
άγώνος Αλεξάνδρου Σούτσου. Τή 15 ’Ιουλίου έν τω Α'. 
νεκροταφείω, μετά τδ μνημόσυνον έτάφησαν ταΰτα έν 
τω ύπδ τή; δημοτικής άρχή; δωρηθέντι τάφω, έφ' ού 
ώμίλησεν αύθορμήτως δ ιατρός κ. Λ. Γούδας, δ οέ κα
θηγητή; τή; Βοτανικής κ: Θ. Όρφανίδη; κατέθηκεν 
ώραίαν άνθοδέσμην Ή τελετή αύτη έγένετο άνευ πομ
πής, παρέστησαν δ' έν αύτή μέλη τινά μόνον τοΰ συλλό
γου « Παρνασσού» καϊ εύάριθμοί τι· ε; νέοι τιμώντες 
τήν μνήμην τοΰ ποιητοΰ.

— Κατά τδ έν Παρισίοις έκδιδόμενον περιοδικόν L'U- 
nivers llluslre τής 14/26 Ιουλίου ε. ε. μεταξύ τών 
βραβευθεισών δχτώ διατριβών άφορωσών εί; τήν ύγιεινήν 
τής παιδικής ηλικίας, κατά τήν συνεδρίαάιν τής έν Πα
ρισίοις ιατρικής Άκαδηυίας, τήν γενομένην τήν 3 15 
’Ιουλίου ε. ε, είναι καϊ δύο διατριβαϊ τοΰ έν Άθήναις ια
τρού κ. ’Αναστασίου Ζίννη. έξ ών ή μέν περϊ τή; θνησι- 
μότητο; τών βρεφών ένΆθήναις. ή δέ περϊ προφυλάξεω; 
άπδ τών αθλητικών νοσημάτων, ευλογίας, δστρακία; κτλ. 
Τδ βραβεΤον τω άπονεμηθέν αύτώ είναι τδ δρειχάλκινον 
μετάλλιον.

— Έξεδόθησαν εσχάτως αί έξη; νέαι εφηυ.ερίδες : Εν 
Θήβαις « Δεληγεώργης », έν Σύρω «’Ελευθερία» καϊ 
σ Σατανάς», έν Κεφαλληνία « Άνεξάοτητος» καϊ έν 
Χίω « Τδ ΑΐγαΤον ». Έπανελήφθη δέ ή έχδοσις τής έν 
Άλ'εξανδρεία έφημερίδος « Κλεοπάτρα ».

—Οϊ ένταΰθα κ. χ. Ε. Ξανθόπουλος καϊ Α.Άμποτ άγ- 
γέλλουσι τήν έκδοσιν περιοδικού συγγράμματος δϊς τοϋ 
μηνδς έκδιδομένου μετά παραρτήματος ύπδ τήν επωνυ
μίαν « 'Ελληνική Έπιθεώρησις. »

— Ήρξατο έκτυπούμενον «'Εγχειρίδιου Γυμναστι
κής » τοΰ χ. Νέζερ. καθηγητοΰ τή; Γυμναστικής έν τή 
σχολή τή; Παλλάδος.

Κ λ λ \ΙΓΡ VI» λ ΕΛΛΙΙΧΟΓ \ λ ΜΚII
A. ΡΛΣΣΑΚΗ.

Ή τελειοτάτη καϊ καλλίστη αύτη καλλιγραφία φιλο- 
κάλως χαραχθεΤσα ύπδ τοΰ χ. Δ. Γαλανάκη, τιμάται 
1 [4 άργ. μετζιδιέ.

Εύρίσκεται παρά τω έκδοτή καϊ παρά τοΤ; κυρ-ωτέροις 
βιβλιοπωλείο·.;.

BTZASTINA1 ΜΕΛΕΤΑΙ. Τοπογοαφικαϊ καϊ ιστορι
κά! μετά πλείστων εικόνων, ύπδ Α. Γ. ΠΑΣΙΙΔΤΗ.

Εύρίσκεται παρά τοΤς κκ. βιβλιοπώλαις άδελφοΤς Δε 
πάστα.

ΝΕΑΙ ΙΔΙΆΙ.
Έφηυερϊς τοΰ Λαού. έκδιδομένη έν Άθήναι; καθ'έχά 

στην. ΓραφεΤον: δδδ; Άθηνάς άριθ. 53. Συνδρομή έτη
σία έν Τουρκία τουρκική λίρα 1.

X Λ a Ρ I Σ.
Έτησία συνδρομή έν Κων[πόλει 1 άργ. Μετζηδιέ;· έν 

τα?ς έπαρχίαι; I 1(2 έν άλλοδχπή φρ. 8.
Αί συνδρομαϊ ποοπληοόνο/τκι αμα τή παοκλαβ ή τοΰ 

πρώτου τεύχους καϊ άρχονται άπδ τή; I 'Ιανουάριου ή 
1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ούδεμία έκ τοΰ έξωτεριχοΰ αίτησι; άποττολής φυλ
λαδίων γίγνεται δεκτή μή συνοδευιμένη ύπδ τοΰ άντι- 
τίμου.

Τεύχη τοΰ περιοδικού πρδς 2 άργυρά γρ έκαστον πω- 
λοΰνται έν Γαλατφ παρά τοΤς βιβλιοπώλαις κκ. Δ Φι
λικό», I. Άλιμπε’ρτη καϊ άδελφοΤς Δεπάστα· έν Πέρα 
παρά τοΤ; βιβλιοπώλαις Μαραγκω και Γ. Βκσιλικο- 
πούλω.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΧΛΗΡΙΔΟΣ. Ό κ Βάδδιγκτων 
χαϊ ό έν Γαλλία φιλελληνισμό; ύπδ Ελευθερίου Θωμά 
γρ. άργυρ. 3.

ΓΡΑΦΕΙΟ® ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Έ» Γαλατά, Χαβια- 
ρόχανον άριθ. 1.

ΡΛΣΣΟ-ΤΟΤΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ϊίετάφρασις έκ 
τοΰ Γαλλικού ύπδ Κ. Β. Αουρέντζη. Έκδίδεται κατά 
δεκαμερίαν ύπδ Τ. Μαογαρίτη καϊ Σα;. Τεύχος 2Ιον.

'Έκαστον τεύχος τιμάται ένταΰθα I ί τοΰ Μεδζητιέ 
έν δέ τώ έξωτερικώ ένδς καϊ ήμίσεω; φράγκου.

Τδ ό'λον τοΰ συγγράμματος απαρτίζεται έκ 25 τευ
χών- συνδροαηταϊ έγγράφονται έ· ταΰθα μέν παρά τοΤ; 
έκδόταις μεγάλη ίδϊ; Γαλατά Καβάφικα Άρ. 278 καϊ 
εις τά βιβλιοπωλεία τών κ. κ. Άδ. Δεπάστα καϊ Μα
ραγκού καϊ Βασιλεικοπούλου έν Πέρα.

X. A. Ρ. Κέρκυραν. Μέ τδ προσεχές θά σάς άποστα 
λώσι καϊ τά άλλα.— κ. Κ. Φ. 'Αθήνας. Έλήφθησαν ύπ’ 
όψιν ; — κ. Δ. Α. Κωνσταντινούπολιν. Άδυνατοΰμεν νά 
δηαοσιεύσωμεν τδ ποίημά σας. Λυπούμεθα πολύ διότι τδ 
μικρδν κάνιστρον τής Χλωρίδο; ύπερεπληρώθη ίων 
χατά τάς ήμέρας ταύτας. — κ. Ε Ζ. Κωνσταντινούπο- 
λιν. Τήν έπομένην εβδομάδα. — κ. Σ. Α. Σύρον. Σά; 
ευχαριστούμε·'. — κ. Π. Μ. Άδριανούπολιν. Σά; παρα- 
καλοΰμεν νά μά; άποστείλητε τά; αποδείξει;. — χ. 
Κωνσταντινούπολιν. Σχετικώτατον διά τήν περίπτωσιν 
ταύτην είναι καϊ τδ άχόλουθον άνέκδοτον. Τελουμένου 
εράνου έν τή Γαλλική Άχαοηυία, έξελέγχθη μετά τδ 
τε'λο; αύτοΰ Sri ίλλειπεν ίν χρυσοΰν λουδοβίχειον. Έκ 
τών μελών τή; Ακαδημίας είς γνωστός έπϊ τή έξόχω 
αύτοΰ φιλαργυρίφ έπέσυρεν έφ’ έαυτοΰ τά; ύπονοίας τών 
συναδέλφων του καί τοι διισχυρίζετο ό'τι κατέβαλε τήν 
συνδρομήν του. Ό σνλλογεύ; είπεν έπεμβά; « δεν τδν 
είδον νά καταθέτη τίποτε άλλά τδν πιστεύω ». Ό Κ. 

de Fontenelle έδωσε τέρμα εις τήν συζήτησιν προσθε'ις 
«τδν είδον έγο» άλλά δέν τδν πιστεύω ».— κ. Α. Π. 
Θ. Ε. Σ. Π. Βάρνην. Άπεστάλησαν.— κ. Κ. Β. Άδιά- 
φορον —κ. ‘ ‘ ’Αθήνας. ΊΙ έπανάληψι; τή; αύτή; ιδέας 
έν φιλολογικά» τινι συγγράμματι, ύπενθυμίζει ύμΤν τούς 
άνθρώπου; εκείνου; οί όποΤοι άναχωρήσαντε; ήδη έξ έπι- 
σκέψεώς τίνος, έπιστρέφουσιν αυθι; δπως λάβωσι τδν πί
λον ή τήν ράβδον αύτών.— κ. Β. Κ. Σμύρνην. Παρακα- 
λεΤσθε ν’ άποστείλητε τήν συνδρομήν σας — x. Α. ’ Πει
ραιά. ΊΙ κ. de Talmon βλέπουσα τδν Richelieu 
μη ασχολουμενον μηδέ συμπαθοΰντα πρδς αύτήν τοσοΰ
τον όσον πρδς τήν Κυρίαν Brionne, ώραιοτάτην γυ
ναίκα, μή διακρινομένην όμως έπϊ πολλή εύφυΐα πνεύ
ματος. είπεν ήμέραν τινα πρδ; τδν Richelieu : «Αρ
χιστράτηγε. δέν είσθε ούδόλως τυφλός, επιτρέψατε' μοι 
δμως νά aS; νομίζω δλίγον κωφόν ».— Β. Α. Δ Καλλί- 
πο/.ιν. Έλήφθησαν.— Σ. Γ1. Λ. ’Αθήνας. Τά βιβλία έδό- 
θησαν. — I. Μ. Γ. Λαμίαν. Τδ Α'. τεύχος τή; Χλω
ρίδο; έξηντλήθη προσεχώς θά γείνη άνατύπωσις 
αύτοΰ.

ΙΙΜΕΡΟΔΟΓ1ΟΝ. 
ΑΤΓΟΓΣΓΟΣ.

Έχων ή·/. 31. Ή ήμ. έχει ώρ. 13 καϊ ή νύξ ώρ. I 1.
13 I T ΊΙ πρόοδο; τοΰ Σταυρού καϊ τών Μακκαβ.
14 2 Π ΊΙ άνακομ. τοΰ λ,ειψ. Στεφάνου τοΰ μάρτ.
15 3 Π Ίσαακίου Δαλμάτου καϊ Φαύ-του δσίων.
16 4 Σ Τών 7 παίδων τών έν'Εφέσω.
17 5 Κ Ε/σιγνίου μάρτυρο;.

Ν. Σ. ώρ. 10 λ. 7 μ. μ.
18 6 Δ Ή Με τα μ όρ φω σ ι ; τόΰ Κυρ ήμών.Άρ.
19 7 Τ Δομιτίου δσιομάρτυρος.
20 8 Τ Αύριλιανοΰ έπισκόπου Κυζίκου δυολ.
21 !) Π Ματθία τοΰ άποστόλου.
22 10 Π Λαυρέντιου μάρτυρος.
23 1 1 Σ Εόπλου μάρτυρος.
24 12 Κ Φωτίου καϊ Άνιχήτου μαρτύρων.

Σ. πρώτ. τέτ. ώρ. 5. λ. 8 μ. μ.
25 13 Δ Μαξίμου δμολογητοΰ.
26 1 4 Τ Μιχαίου τοΰ προφήτου.
27 15 Τ ΊΙ Κοίμησις τής Θεοτόκου. Άργ.
28 16 Π Άλχιβιάδου καϊ Σταματίου μαρτύρων.
29 17 Π Μύρωνο; μάρτυρος.
30 18 Σ Φλώρου καϊ Λαυρου μαρτύρων.
31 19 Κ Άνδρε'ου μεγαλομάρτυρος.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ.
ΙΙανσ. ώρ. 8. λ. 54 π μ.

1 20 Δ Σαμουήλ "οΰ προφήτου.
3 22 Τ Θαδδαίου τοΰ άποστόλου.
2 21 Τ Άγαθονίκου μάρτυρος.
4 23 Π Καλλινίκου πατριάρ. Κωνσταντινουπόλεως.
5 24 Π Τατίωνος μάρτυρος.
6 25 Σ Τίτου τοΰ άποστόλου.
7 26 Κ Άδριανοΰ καϊ Ναταλία; μαρτ.
8 27 Δ Ποιμένα; οσίου.

Σ. Τελ. τέτ. ώρ. 10 λ. 0 π. μ.
9 28 Τ Μωϋσέως δσίου τοΰ Αίθίοπος.

10 29 Τ Ή άποτομή τή: τίμιας κεφ. τοΰ Προδρόμου.
1 I 30 Π Άλεξ. Ίωάν. καϊ Παύλου.
12 31 Π Ή κατάθεσις τής τιμία; ζώνης τής Θεοτόχ.



4 ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
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Τί πρώτον μου ci κυνηγοί πολλάκις τί κρατοΰσιν, 
ώε δπλον ζώα πάμπολλα έπίσης τί φοροΰσιν. 
Είναι προσέτι ίχανίν είς πλείστας ό’σας χρήσεις, 
ευλύγιστος πλήν χα'ι σκληρά είναι αύτοΰ ή φύσις. 
Εύοσμον δέ το δεύτερον οί πάντες έπαινοΰσιν, 
οί γριφογράφοι χρήσιν του χωρίς φειδώ ποιοΰσιν. 
Τοΰ δλου δε ή άποψις ευχαριστεί το δμμα, 
κ'ήδύνει δταν ώριμον τοϋ τρώγοντος τί στόμα.

Λ.
43

’Στα βουνά 'σ’ά Οαση τρε'χι» κα'ι φοβούμαι νύκτα με'ρα, 
απδ τ’ άγρια θηρία κα'ι τοϋ κυνηγοϋ τή’ σφαίρα.

Μή με αποκεφάλισες, 
κα'ι μ' αναγραμματίστ,ς, 

Είς τών ραπτριών τοΰ Πέρα κα'ι είς κάθε κατοικία, 
περιττόν χαί άναγχαΤον θά μ’ευρής έν άφθννίφ.

AIK. ΧΡ.
44

’Στα δύω μου έπαίρομαι. τά τέσ-.αρα μέ σώζουν, 
Είς πλεΐστα οπλοστάσια τά δύω μου δεσπόζουν. 
*Αν τδ μετά τδν τράχηλον άναπληρώσ’ είς άλλος, 
Κι’άν άναγραμματισθώ. ιδού, μικρό:, μεγάλος. 
Θά χρησιμεύσω ό'που δεϊ νά φράξης νά σφράγισης, 
Μ ή ρεύση. μήν έξατμισθή έκτδς δταν θέλησης.

AIK. X .
45

Ώ φίλη, δυσκολώτατον είμι, δέν θά μέ λύστμ. 
Πολλοί, πολλοί άπηύδησαν· καί σύ θά άπαυδήσ^ς. 
Έζάλισα πολλούς θνητούς’ θανάτου ή αίτια 
Εις πλείστους ίσους ίγεινα’ κ’ ένδς Ji δυστυχία. 
Έκ τής Αίγύπτου τήν άρχήν μοί είπον δτι έχω· 
Λώρον αεί μικρδν έδώ μέ βλέπεις νά κατέχω. 
Κ’ ένώ δακρύων άλλοτε κατέστην έγω γονος, 
ΤερΦιδυμίας αφορμή ειμί τοΰ νΰν αίώνος, 
’Ενίοτε καί αμοιβής· έάν δέ μέ χωρίσ-ρς, 
Τδ δεύτερον άν αίσδανθής τδ πρώτον δά φώνησης. 
Καί τοΰ δευτέρου γέννημα ευθύς δά άνταμώσ^ς, 
Κάοαν. λαιμόν καί τράχηλον έάν όμοΰ ένωσης. 
Αί ' νίγμα δέν σοί έδωκα ; άκόμη νά νοήστ,ς 
Τί είμαι ; μοΰ διέφυγεν άχόντος μου ή λύσις !

ΛΙΛΙΠΟΥΤΙΟΣ.
4G

Τδ πρώτον είνε πόλις, ένθα έγεννήθη μέγας προ
φήτη:.

Τδ δεύτερον είνε πτηνδν, δπερ έκαμε νά κλαόση δ 
δπαδδς ένδς, δστις έδίδαξε μεγάλην θρησκείαν.

Τδ τρίτον εϊνέ τι δπερ χαταπατεΐται είς τήν εξοχήν, 
ένώ είς τδν κήπον τής Δημαρχίας είς Πέραν ή καταπά- 
τησίς του είναι άπηγορευμενή

Καί τδ τέταρτον είνε τι τδ δποΐον δέν βλέπομεν καί- 
τοι κάπου καί τήν νύιτα λέγουσιν οτι φαίνεται.

Τά άρχικά γράμματα σχηματίζουσιν έκεΐνο, είς τδ 
όποιον ένησμενίζετο έκείνος, τοΰ όποιου τδ δνομα άπο 
τελοΰσι τά τελικά στοιχεία καί όστις ήτο εΓς τών δώδεκα 
δεών τών άρχαίων Ελλήνων.

47
Ένώ ζώ πάντοτε έντδς ύδάτων
Συνορευόμενος έκ δυό στομάτων 

Βράχοι δ' απότομοι έμέ κυκλοΰσι 
Τδν αεικίνητον καί άπειλοΰσι, 

’Αλλά δέν πνίγομαι έκ τών κυμάτων, 
Άλλ' ούτε σήπομαι έκ τών ύοάτων.

Ούτε κάν θραύομαι ποτ’ είς τούς βράχους, 
Καί τοι κινούμενος μετ’ άκρου τάχους’ 

Αψηφώ πάντοτε τάς άπειλάς των, 
Καί κατεπάτησα τάς κορυφάς των,

Άν μέ στοχάζεσαι ήρωα νέον,
Ίί επιτήδειον, ή ρωμαλεον. 

Πλανιέσαι βέβαια, ή τρυφερότης 
Μέ διακρίνουσι καί ή μικρότης·

Πλήν μή σκοτίζεσαι διά νά μ’ εΰ'ρης,
'Ως χρησιμώτατον θά μέ ήξεύρης

48
Είς τούς δρόμους μ’ άντικρύζεις, είς τδν οϊχόν σου έπίσης, 

Κ’ είς τδ μέσον τής θαλάσσης μέ γνωρίζεις ίκανώς·
Μή Οαυμάζτκ, άν θελήστ,ς κ’ έαυτδν νά έρευνήσης, 

Είς τδ σώμά σου έπάνω θά μέ εδρ^ς προφανώς·
Ώς φιλόστοργος τις μήτηρ πανταχού σέ συνοδεύω, 

Καί τά πάντα σύ βεβαίως εις έμέ τά χρεωστεΐς,
Την ζωήν σ’ έγώ στηοίζω. τδ γνωρίζεις σύ πιστεύω, 

Πλην δι’ δλα ταΰτα. φίλε, ποσώς δέν μ’ευχαριστείς.
49

Έγώ μέν έχω άραβος χρώμα, 
“Ετωθεν δ* είμαι λευκός τδ σώμα, 

Μικρός έν γένει καί καθαρός.
Διπλοΰς γεννώμαι, πλήν μέ χωρίζουν, 
Καί τήν στολήν μου τήν κατασχ ίζουν, 

Τότε μέ τρώγουν αύτοί σκληρώς.
50

Πτερά έχω τδ βλέπεις, οίκους κήπους συχνάζω.
Πτηνδν δέν είμαι δμως. άν καί τδ ομοιάζω’ 

Είς σέ πιστήν φιλίαν ώρκίσθην νηπιόθεν,
Πάντα σέ περιτρέχω άν σέ ίδώ μακροθεν ·

Μέ μουσικήν ήδεΐαν τέρπω τήν άκοήν σου ,
Καί μ’άσπασμούς γλυκείς μου έλκω τήν προσοχήν σου. 

Άλλ’ ώ αχαριστία I μέ διώκεις μετά λύσσής,
Άντί «>ς άκρον φίλον νά μέ εύχαριστήσης’

Νά ιαέ φο-εύσης θέλεις, τοΰτο τί διακρίνω,
Εΐυ.’ φρονιμώτερός σου. σπανίως σέ άφίνω.

ΛΥΣΕΙΣ.
35. Αλέξανδρος. (Αίγυπτος, Λιψεία, Ερρίκος, Ξχν’ 

βιέ, Άνδρέας, Νότος, Δανία, 'Ρίαν Ίανέΐρον, Όπόρτον, 
σύκον).

36. Πόλις, πίλος, λίπος.— 37. Χλωρίς -λωρίς-ρίς.
38. Ποίμνιον. ποιμήν.— 39. Σύγγραμμα, γράμμα.— 
·ίθ. Βρώμη ρώμη, ωμή-μή.— 41. Καρδία.

ΑΥΤΑΙ.
Κυρίαι: Αίχ. Κουμαριανοΰ, Λίκ. Χρ , Σ. Γ. Μοστρά- 

του, Ελένη Πρατσάνου, Εύσεβ-α Μπέλα, Χ.Ν., Ε. Χα- 
τζηχρήστου, Άθηνϊ Ίωαννίδου (Σμύρνης). Πηνελόπη 
Ν. (’Αθήνας), Μία άναγνώστρια τής Χλωρίοος, 
χ κ. Κίμων Μπέλχς. Ν. 'Ραζής, ’Εμμανουήλ Γιαννιδς, 
Πΰρ. Άλες. Πρατσάνος, Ισοσκελής, Γ. Άναγνωστίδης, 
Ν. Σ. Σπυρίδων, I ' (’Αθήνας), Λιλιποΰτιος, Νικόλαος 
Μόσχος, ΕΤς φίλος τής Χλωρίοος, Οίδίπους.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ Α. ΖΕΛΛΙΤΣ ΚΑΙ ΥΙΩΝ.


