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To tti.lrior Moral ύωρ<ώ>' Λξίος row σΐΊ-Λζομηται.' τΐ)ζ Λ' .1 ω ο ί J ο ο·

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟλ.

78. Προφητικόν ήμερολύγιον τοΰ δεασήμου Α
στρονόμου Καζαμία τοϋ βισεχτου έτοίν; 188 0 μετά
72. Χλωρίς. Έκδίδοται κατά μήνα. Τόμος Α'. "Ε εικονογραφιών. Έτος δέκατον έκτον. Λαπάνη τών αδελ
τος Λ'. Τεΰχος Θ'. Μην Σεπτέμβριο; 187 9. Έν Κων- φών Δεπάστα βιβλιοπωλών εν Κωνσταντινουπόλει. ’Α
σταντινουπόλει, Ιον σ. 193 — 21G. Περιεχόμενα: θήνα», 1879. δον σ. 39.
Πολιορκία τής Κωντταντινουπόύεως, ύπδ τών Αράβων,
79 Γαληνός- Έν Άθήναις τήν 25 Αύγ. 1879.” Αρ.
ύπό Edwin Grosvenor (συν. καί τέλος).—ΊΙ Σιβηρία 34. Περιεχόμενα : "Ενδημικοί τινες νόσοι τής νήσου
νή νεάνις. ύπδ Xavier de Maislre. — Ό πλοίαρχο; Σπετσών. Α'. Περί τοϋ πόνου (συν.'. —Θεραπ. τή; πνευ
llodc-ro —Οί γονε~; παοά τοϊ; ’Ασιανοί;. Λέων Γαμ μονίας (τέλος).— Θεραπ. τών ανευρυσμάτων διά τοϋ ήλεβέ'τα;. —Παραβολή Ανατολική. — “Εν ανέκδοτον. Ά κτροβελονι-μοϋ καί άχιδοβελονι-μοΰ (τέλος . — Συγκριτι
λήΟει ζ. — Σύμμικτα,
κή σπουδή τών διαφόρων τροπών έπιοέ-.εων τών τραυ
■ Φιλοσοφικόν απάνθισμα.
Λογικήγ ‘Τπδ’Ιω- ματιών (συνέχ.).— Θεραπεία κατ’έγκολεασμοϋ τών έν
άννου Δ. Άριστοκλέους. Δαπανη του
~ ενγε.εσχάτου
.
κυ τερων.—Θεραπεία Οολωσεων χερατοειδοΰς.— Βιβλιο
ρίου Αντωνίου Βλαστού Άδεια τοΰ ύπουργείου τή: γραφικά» δελτίον.
δημοσία; εκπαιδεύσει»;, Έν Κωνστ/πόλει 1879. Τύ80. 'U μέλισσα τής Έρμουπόλεως. ΜηνικΤον τε ·
ποι; Βουτυρά καί Σ/κ; 8ον σ. 2ί'ι.
ριοοικδν έκδιοόμενον έν Έρμουπόλει ύπο Μ. Ε. Προχερά7 4. Φυσική 'Ιστορία Στοιχειώδης. Β'. Βοτανική. ρη. Τόκο; Α'. Ιούνιος 1879. Φυλ Α'. Περιεχό
Μετά τών χρησίμων εικονογραφιών, πρδ; χρήσιν τών δη μενα: ΊΙ ε'κπαίδευσι; τών κορασίων. —‘Αφρική, ϊ’ωσυοτικων παί ελληνικών σχολείων ύπδ Γ. Ααμπίση Έκ σία, Γαλλία — Οί πρώτοι μεταλλουργοί του άοσμου.—
δίδοται δαπάνη τοΰ βιβλιοπωλείου Λ. Πανώριου καί 1 Ορισμό; τής ανθρωπολογία;.— Πιθανός χωρισμός ήί
Άλ'.μπέρτου. Άδεια τοϋ υπουργείου τής δημοσία; έκ- Αυστραλία; άπδ τή; ’Ασιατικής ηπείρου. — Ό ‘Λδάυ. έπα: ίεύσεως- ΈνΚωνσταντινουπόλει. 1879- Τύποι;Βου- υορφώΟη πρότυπον δλων τών επιστημών : - Αίτιον τοϋ
τυρά καί Σ/ας. δον σελ. ιβ'. καί 182. Τιμ. φράγκ. ο αρχαίου πολιτισμού καί τεκυ.ήριον αυτοϋ. —’Αρχσώα ερεί
7 5. Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος Λαίλιος ή οιά- πια. — Γλώσσα. —Μύθοι καί έπιγραφαί. — Μαρκέλλα Δι
-λογο; —
J-' φιλία;. εκ τής Λατινίδος
*---- ί-— —
επλ.
περί
ε.ς --■·
την *'Ελλήνισα
ήγημα ηθικόν περί ευδαιμονίας.
ύπο
Βασιλείου
Άντωνιάοου
τροφίμου
φωνήν μεσενεχΟεί.
81. Ή Λιάπλασις τών Παίδων. Έκδίδοται κατά
τή; ιί·ί Χάλκη Οεολογικής σχολής. Έν Κωνσταντίνου- μήνα έν Άθήναις μετά εικονογραφιών. Έτος Α'. Άρ.
πόλε: τόποι; Βουτυρά καί -/ζ- 1879. 8ον σελ ιε'. καί 7. Αύγουστος 1879. Περιεχόμεν α : ΊΙ ευχή τοΰ
125. Τιμάται 2 1/8 φρ.
μικροΰ ζορασίου, ύπδ Α. Καταάουζηνοϋ. — Ό μεγαλό76. •Λθήναιον. Σύγγραμμα περιοδικόν κατά διμη καρδος Άνδρέας.—Τδ πουλάκι, ύπδ Δ. Γρ. Καμπουρο:ιυ;ονίαν έκοιοόμενον έν Άθήναις. Τομος ΙΓ. Τεΰχος Λ'. και γλου. —Μυθολογικά β' Ό Κρόνος — Παραδολαί εΐ; τδ
Β'. τών μηνών Μαΐου, ‘Ιουνίου. ’Ιουλίου και Αύγούσ :ου. Εύαγγελιον.—ΊΙ ήχώ.—'Ο μικρός ταραχοποιό; (συνέχ.
1879 II ε ρ ι ε / ό μ ε ν α : Πρόλογος ■οϋ ΙΓ. τόμου καί τέλο;) —Ό ίππο;. — 'Υγιεινά παραγγέλματα.—©σ
— Πει τοΰ ρυΟμοΰ τή; παρ ήμΐν στοι,ιχουργιας. έν σχέ- ταυρός.—Προβλήματα καί έρωτήσε:;.— Βιβλιογραφία.
• ·
/
σει πρδ; τήν άρχαίαν προσωδίαν καί μετρικήν, ύπδ Χρυ- —‘Αλληλογραφία τής Δ ι α π λ ά σ ε ω ς τ ώ ν II α ί δ ω ν.
σοσύένου; Βαλασσίδου. -Κριτικά καί ερμηνευτικά, ύπδ
Ίωάννου Πανταζίδου. — Περί τή; αιτία; τής ύπδ τών
Λατίνων άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, ύπδ Θεοδο
σίυυ Θ. Βενιζέλου. — Κριτικά καί γραμματικά, ύπδΚων
ΕΙΔΙ1ΣΕ1Σ.
σταντίνου Σ. Κοντού.— Βιβλιογραφία, ύπδ Ενθυμίου
Καστόρχη· ά. Ελληνική μυθολογία Petliarnie β') 'Ο
— Ό περιώνυμο; τοϋ Πλάτωνος μεταφραστής κ.
ρισμό; καί ή νΰν Οέσι; τή; φιλολογία; κατά Β. Schmid
γ') Μιχαήλ Άκομινάτου τά σωζόμενα, ύπδ Σ. Π. Λάμ lowett έκοίδωσι μετ’ ού πολύ μετάφρασιν τοΰ Θουκιδίπρου.— Έπιγραφαί ’Αττική; ανέκδοτοι. ύπδ Στεφάνου δου εΐς τε'σσαρας τόμους, ών ό πρώτος Οά περιέχγ, εισα
Α. Κουμανοόδη.—Άνασκαφαί παρά τδ Δίπυλον, ύπδ γωγήν, δ δεύτερος καί ό τρίτος τήν κυρίως μετάφρασιν
τοΰ αύτοΰ.—Άρχαιολογικαί είοήσε;; —"Αρχαϊα έν Θρι- καί ό τέταρτος τάς σημειώσεις.
— 'Τπδ τδν τίτλον «Un ροίεΙο populaire de la
ασίω πεδίω εύρεόέντα. — Ό παρά τά; άχαρνάς πανάρχαιος τάφος. — Ό έν Χα-.ρωνεία λέων.—‘Αρχαιολογικόν Grece moderne» δ x. A. Mezieres έδημοσίευσεν ε
μουσέϊον, ύπδ Ευθυμίου Καστόρχη. — Βιβλία νεοφανή — σχάτως έν τώ γαλλικώ Χρόνω ώραϊον άρΟρον περί Άριστοτέλους Βαλαωρίτου.
Μετεωρολογικαί εϊδήσει;. — Παροράματα.
— Ηροτε/ώ; οημοσιευΟήσεται μακρά βιογραφία τοΰ
77. Κανονισμός τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Ελ
ληνικού Συλλόγου ■ Ερμής». Έν Κωνστκντινουπό- Άριστοτελου; Βαλαωρίτου, φιλοπονηβεϊσα ύπδ τοϋ κ.
λει, τύποι; Α. Ζέλλιτζ καί 1‘ίών, 1879. 8ον σ. 32- Ίωάννου Σταυατελου.

2

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΙΙΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ.

— Ό " Αυστριακό; Ταχυδρόμο; n άπδ τοΰ φύλλου τή: περισπούδαστου ιταλικήν μετάφρασιν τών διαλόγων Αί1S/30 αύγουστου ήρχισε τήν δημοσίευσιν τ.ζαζτ.ηΖί σχίνου τοΰ Σωκρατικού. Ό καθηγητής Κ. Λιβαοίτης
στου διατριβής τοΰ κ. Κωνσταντίνου ΣάΟα ύπδ τδν τί είναι γνωστός εις τόν φιλολογικόν κόσμον καί έξ άλλων
τλον · .Μνημεία της μεσαιωνικής των Ελλήνων γλώσ- άξιολόγων πονημάτων ένθερμος λάτρις τών 'Ελληνικών
καί τών Ιταλικών γραμμάτων, άσχολέΐται έπιμελώς
οης».
— 'λ,τ.'ι τίνος χρόνου έκδίδεται έν Μόσχα ύπδ τοΰ ζ. περί τήν μεταγλώττισιν αριστουργημάτων τής ελληνικής
Νικολάου Δουρνοβώ, έφηαερ'ις ύπδ τον τίτλον «Βο φιλολογίας, συνοιάζων ού’-ω έναρμονίως αγάπην έξ ίσου
στοκ» (Ανατολή) ής κύριο. σκοπός είναι να κατάδειξη περιπαθή πρός τε τήν φυσικήν καί τήν θετήν αύτοΰ πα
εις τούς έν τή ’Ανατολή χριστιανικούς λαούς δπόσον α τρίδα. ΌΚ. Λιβαοίτης είναι μουσοτραφή; ίταλδ; κα
ναγκαία καθίσταται ή πρός άλλήλους αγάπη, ειρήνη θηγητής. εύγενη διασώζων έν τή καρδία του γνήσιον ελ
και δμύνοια. Έν τή έφημερίδι σκύτη κατεχωρίσΟησαν ληνικόν φρόνημα καί διάπυρου πίστιν προς τάς αθανά
φιλελληνικώτατα άρθρα.
τους άρχάς τοΰ ελληνισμού.
— 'Ο έν Κερκύρα ελλόγιμο; Κ. Λ. Βροκίνής έξεδοτο
— Έπί δημοπρασία έπωλήδη τδ πλέϊστον μέρος τής
εσχάτως ανέκδοτα χειρόγραφα Γεωργίου ΓΙροταλέντου βιβλιοθήκης τοΰ αειμνήστου Κ. Κοντογόνη.
άφιφώντα την κατά τδ δόγμα τή; ορθοδόξου εκκλησία;
— ΈξεοόΟησαν έν ΆΟήναις τρε~; νέαι εφημερίδες·
βάπτισιν τοΰ άγγλου φιλέλληνο; κόμητος Γύιλφερδ, τοΰ μία πολιτική ύπδ τον τίτλον «Φωνή τοΰ Λαοΰ» έκδιδοίδρύσαντο; τώ 1823 την έν Κερκύρα ’Ακαδημίαν ζά: μένη ύπδ τοΰ κ. Κ. Λ. Σακελλαριάδου, και δύο σατυπολλά έπενεγζόντο; υπέρ τή; προαγωγής τοΰ ελληνισμού ρικαί » Μηδέν» καί «Μπάκαζας».
— Άρτίως έξεδόΟη εν ΓόΟα ύπδ τοΰ καΟηγητοΰ Γ.
— Ό έν Κυόωνίαι; χ. Γ. Λ. Αριστείδη; άγγελλε:
Φ. Χέρτσβεργ ό τέταρτο; και τελευταίος τόμος τής ίστο τήν έκοοσιν τής βιογραφίας τοΰ Βενιαμίν τοΰ Λεσβίου
ρίας τής 'Ελλάδος άπδ τοΰ τέλους τοΰ αρχαίου Γΐίου έως νέτα τριών έν χειρογράφφ σωζωμένων επιστολών αύτοΰ
την σήμερον.
ώς καί δύο λόγων τοΰ ενός ανεκδότου.
— ΈδημοσιεύΟη άρτίως νε'α έκδοσις τής σοφής συγ
— Ό έν Σμύρνη ελληνικό; σύλλογος «’Ανατολή»,
γραφής τοΰ Λεοπόλδου ί’άγκε «Σερβία και Τουρκία κατά άγγελλε·, τήν έκοοσιν ομωνύμου περιοδικού συγγράμματος
τον 1Θ'. αιώνα ·.
κατά δεκαπενΟημε.ίαν έκδιδομένου.
— Αί έν 'Γεγε'ζ άνασκαφάί έπερατώΟησαν διά τής ά
— ’Αγγέλλεται ή μετάφρασις καί έζδοσι; τοΰ μυθι
ναζαλυ'^εως τών τριών γωνιών τοΰ αρχαίου ναοΰ. Ό στορήματος τοΰ Ιουλίου Βερν ΓΟ Σάνσελωρ ή τά έκτα
ναό; έχει μήκος 4 7 μ. καί πλάτος 2 1 και εΤ'αι έξά κτα ταξείδια».
στύλος περίπτερος, ή ο'εργασία τοΰ εξωτερικού του είναι
δωρική. Τά ευρήματα εις αρχιτεκτονικά μέλη και κο
ΔΙΙΛ2ΣΙΣ I. 1ΣΪΔ2ΡΙΔΟΥ ΣΚΥΑΙΪΣΠ.
σμήματα, οίον σπόνδυλοι κιόνων, τεμάχια κιονοκράνων
’Εν έτει 1817 ειχον μεταφράσει έκ τοΰ γαλλικού δραπλά; έκ γείσου, μετά σταγόνων, αστράγαλοι, κυμάτια
μάτιον έπιγραφόμενσν «Είναι τρελλή». Παρακλήσεις
ενθύμια κλπ. έξ ων πολλά ιδίως τά κοσμήματα είναι
προ δύο ε’τών ύπδ τών έν ’Αθήνα;; έλλήνων ηθοποιών
έκ τών αριστουργημάτων τής ελληνικής αρχιτεκτονικής
νά δώσω τι εις αυτούς προ; παράστατιν έπί σκη'/ής, έξεύρε'Οησαν δε και χαλκά εόρήματα, πόρπαι, ενώτια ζά:
ε'Οαψα το είρημένον δραμάτιον υεταξύ τών παλαιών χει
διάφορα ελάσματα παρεμφερή το~; ε'ν 'Ολυμπία ύπδ το
ρογράφων μου, καί. μικρόν έπιβεωρήσας, έξεπλήρωσα
άρχα'ον έδαφος εϋρισκομε'νοίς. 'Άπαντα τά ευρήματα
τήν γενομένην μ.ο·. α'τησιν, μετά ρητή; άπαγορεύτεω;
ταΰτκ Οέλουτι εζτεύή έν τώ ίδρυομε’νω μουσείο) Τεγε’κς
μή έζδοΟη διά τοΰ τύπου.
— Κατα τά πρακτικά τής γαλλικής ακαδημία; τών
Μανθάνω σήμερον ότι τδ έργον μου τοΰτο πρόκειται
επιγραφών ύ ζ. Egger ε’ν τή συνεδριάσει τής 20/22
νά τυπωΟή έν Κωνσταντινουπόλει έν άγνοια καί άνευ
αύγούστου προσήνεγζε συγγραμμάτων φε’ρον την έπιγρα
άδεία; μου, έξ άντιγράφου ύφαιρεύέντος έν τώ Οεάτρω,
φήν «Symbolae criticae et palaographieae in 1’iu
γνωστοποιώ ε;ς τού; προτιΟεμένους νά προβώσιν εις τήν
tarchi 'ilas | a ml Idas scripsite Gregoiius Hernar
τοιαύτην κακοήθη νοθείαν, ό'τι δεν ανέχομαι τον σφετε(laliis·. Τον τόμον τούτον παρέστησεν δ κ. Egger <■>:
μαρτυροΰντά περί τών μεγάλων προόδων, ά; ποιούνται ρισμδν των καί έπιφυλάττομαι νά καταδιώξω αυτούς
άπό τινων ε'τών αί φιλολογικά: καί κριτικοί μελέτα·, έν κατά νόμον, μελετών έ·μυ αυτό; νά έζδώσω τδ έν λόγω
το~ς ελληνικό'; σχολείο:; τής 'Ανατολής. Ό αυτός λόγιος δραμάτιον έπιΟεωρημ.ένον μετά πλείονος επιστασίας, ώς
καί τδ αύτδ τεΰχος τής αυ-.ή; φυτεως.
είχε συγγράέει κατά τδ 1877 ύπόμνημα πλήρες ώφε καί άλλα εις
I. Ίσιοωρίΰης Σκυ?.ϊσσης.
λίμων διορθώσεων τοΰ κείμενου τοΰ γεωγράφου Στράβω
νος. ’Επί τή ευκαιρία τούτη δ ζ. Egger άνε'γνωσε τά
ΒΥΖΑΝΤ1ΝΔΙ ΜΕΛΕΓΑΙ. Τοπογραφιζάί καί ίστοδημοσίξυΟεντα αρχαιολογικά έργα τής αύτή; φύσεω; δπδ ρικαί μετά πλείστων εικόνων, ύπδ Α. Γ. Ι1ΑΣΠΛΤΗ.
τοΰ μακαρίτου Βελίου περί τοΰ ζειμε'νου τής Ελένης τοΰ
Εύρίσκεται παρά το~ς κζ. βιβλιοπώλαις αδελφοί; ΔεΕύριπίδου, καί τοΰ Ίωάννου Παν-.αζίδου περί τοΰ κει πάστα.
μενού τοΰ Ξενοφώντος καί τέλος τήν έκοοσιν δύο επιστο
λών τοΰ Κλήμε·.τος τοΰ Ρωμαίου προς ΚορινΟίους κατά
Ό ΡΩΣΣΟ-ΤΟΥΡΚ1ΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. Μετάφρασις
κριτικόν άπόγρκφον συμπληρωΟίν ύπδ ΦιλοΟέου τοΰ Βρυ- έκ τοΰ Γαλλιζοΰ ύπδ Κ. Β. Λορέντζη. Έκδίδέται κατά
εννίου.
δεζαμερίαν ύπδ I. Μαργαρίτη καί Σας. Τεΰχος 23ον.
— Ό ’-Έλλην τδ γέν.ς Κ. Λιβαδιτης, γράφει δ «Αυ ’’Εκαστον τεΰχος τιμαται ένταΰΟα μέν αντί ενός τετάρτου
στριακό; Ταχυδρόμο;η, καθηγητή; τής ιταλική; φιλο- άργ. μετζιδιε, έν δε τκ~ς έπαρχίαις καί τώ έξωτερικώ
λογίας έν -ώ γυμ.νασίω τοΰ Ρηγίου, έξε'δωζεν εσχάτως άντί ένδ; καί ήμίσεω; φράγκου, πληρωτέου άμα τή πα-
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ραλαβή. Συνορομηταί έγγράφονται παρά τοΤς έζδόταις,
μεγάλη όδδ; Γαλατα (τοπτσιλάρ ζαδεσή), άριΟμ. 27 8
ώς καί παρά το~ς βιβλιοπώλαι; ζζ. άδελφοϊς Δεπάστα έν
έν Γαλατα, καί έν Πέρα παρά το~ς ζζ. Μαραγκώ κά: Γ.
Βασιλικοπούλω.

ΧΕΛΙ ΙΔΕΑΙ.
Έφημερίς τοΰ Λαοΰ. έζδ-.δομένη έν ’Αθήνα:; καθ' έζάστην. Γραφε'ον . Όδδ;’Αθήνα; άριΟμ. 53. Συνδρομή έ
τησία έν Τουρκία τουρκική λίρα μία.

χ λ a ρ ι ς.
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’Ιάβαν, οστι; καλείται Χαμανζοεβοεουονοσέ\ιοπαϊτ·.γζ.κλγκογκαβγκουραχμαν-αϋδινπανοταγζομόδ I
κ. Κ. I.
Σμύρνην. <-)ά σα. άποσταλώσι διά τοΰ κ. I. Σ. Κ.—
κ. 1. Γ. Παρισίοις. Περιμένωμεν ύποσχ-Οείτα; έπιστολά;. —κ. ’ Κ. φ. Άύ/,νάς. ΊΙ συνδρομή σας δέν έλήφΟη έτι. — Καν Μ. Λ. Σύρον. Βιβλία έλήφΟησαν.-·
κ. Ρ. I. Β. Κων/πολιν. Σας ·:υν·.στώμεν τδ έν ΆΟήναις
έκδιδόνενον παιδαγωγικόν περιοδικόν Π Διάπλκσις τών
ΙΙαίδων». —κ. Γ. Σ. Έπί τοΰ ΆΟωνο; άριΟμοΰνται εί
κοσι μοναστήρια, διά-γουσι δε έν αΰτο'ς τρισχιλιο·. υ.οναχοί καί ισάριθμοι ίερεΰς. — κ. Κ. Ζ. Ν II. Κων/πολιν
Μετά λύπης δεν δυνάμεΟα νά τά; δημοσιεύσωμεν. Λά
βετε τον κόπον νά ζητ/μη-ε αυτά; παρά τοΰ διεκπεραιωτοΰ μα;. —κ. Δ. Κων/πολιν. Λάβετε τήν ζαλωσύνην νά υας άποστείλητ1 ζα’ τήνλύσιν. —A. Κ. Αθή
νας- Επιστολή έλήφΟη' ούδεν όμως έκ τών ύποσχεόέντων.—Ξ. Λ. ’Αθήνας. Σϊ; εύχαριστοΰμεν.

Έτησία συνδρομή ε\ Κωνσταντινουπόλει I αργ. Μετζηδιέ;· έν τά"; έπαρχίαις 1 */,· εν αλλοδαπή φρ. 8.
Αί συνδρομαί προπληρώνονται άμα τή παραλαβή τοΰ
πρώτου τεύχους καί άρχοντα; άπό τής I 'Ιανουάριου η
I ’Ιουλίου έκαστου έτους.
Ούδεμία έκ τοΰ εξωτερικού αϊτησι; αποστολής φυλλα
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.
δίων γίγνεται δεκτή μή συνοοευομένη ύπδ τοΰ αντίτιμου.
Τεύχη τοΰ περιοδιζοΰ πρός 2 άργυρα γρ. έκαστον πω
ΧΕΠΤΕΜΙΙΡΙΟΧ.
λοΰνται έν Γαλατά παρά το~·; βιβλιοπώλαις ζκ. Δ. Φιλι- Έχων ήιι. HO. ΊΙ iiji. άγει ώ'ρ. 12 χαΓή ννζ tup. 12.
κώ. 1. ’Λλιαπέρτη καί άδελφοΤς Δεπάστα" έν Πέρα πα
I. Σ. Ή σύναξις τή; Θεοτόκου τών Μιασηνών
ρά τω; ^.βλιοπιόλαι: Μαραγκώ καί Γ. Βασιλικοπούλω. 13
ζα; Συμεών.
ΒΙΒΛ1ΟΘΗΚΠ ΤΠΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Ό κ Βάδδιγ2. Κ. Μάμαντοςμρτ. καί Ίωάννου τοΰΝησ-ευτοΰ.
κτων καί ό έν Γαλλία φιλελληνισμός ύπδ Ελευθερίου Θω Ιί
15 3. Δ. Άνθιμου Ίερομάρ. καί Θεοκτίστου τοΰ όσ.
μά· γρόσια άργυρα 3.
ΓΡΑΦΕ1ΟΝ ΓΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Έν Γαλατα. Χα- 10 4. Τ. Βαβύλα Άντιοχ. ζα: Μωυσέως τοΰ Προφ
X. -. ώρ. 7 λ.
“■ μβιαρό/ανον άριΟμο; ( .
Ι 7 5. Τ. Ζαχαοίου τοΰ Προφήτου.
ΒΟΤΑΜΚΠΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Μετά
18 (’>. Π. Ή άνάν.ν. τοΰ θαύματος Μιχαήλ τοΰ Άρχ.
δύο πινάκων χεωματολιΟογραφημε'νιον ύπδ Κ ω ν σ ·. α ν 19 7. Π. Προεόρτια Γεν. τής Θεοτ. ζά: Σώζοντος μ.
τίνου X. Μετάξι, άνΟοκόμου. Πρός χρήσιν τών 20 8. Σ. Τδ γε/έΟλιον τής Θεοτόκου. Άρ
δημοτικών σχολείων.
21 9. Κ. Ίωαζεί'Λ καί "Λννη; καί Σεβηριανοΰ μ.
Τδ δίβλίον τιμώται ένδ; τετάρτου μετζιδιε’· οί δε πί 22 10. Δ. Μηνοδ'όρας. Μητροδώρα; τών Μαρτ.
νακες. πωλούμενο·. ιδιαιτέρως, άχρωμάτιστο·. μεν τιν.ών
S. Πρώ- τετ. ώρ. II λ. ·"· μ. μ·
ται ή'Λΐ'σεω; άργυροΰ μετζιδιε, κεχρωματισμένοι δ'ε 14
23
11.
ΤΘεοδώρα; τής Όσιας.
αργυρών γροσιων.
Εύρίσκεται παρά τώ έκδοτη καί έν το~; βιβλιοπω 21 12. Τ. Αυτονόμου Ίερομάρτυρος.
λείο:; Δεπάστα, Κορόμηλά. Μαραγκού καί Σείτανίδοο 25 13. 11. Κορνηλίοο τοΰ Έκατοντ.
26 Ι ί. II ΊΙ ύ’Δωσι; τοΰΤίμιου Σταυροΰ. Άρ. καί Ν.
27 15. Σ. Νικήτα μάρτυρος.
Ά.Ι.Ιτι.Ιογζαφία, τψ: Λ'.Ιωξ>Μοι;
2S 10. Κ. Ευφημία; μεγαλομάρτυρες.
ΛΓητροπολ. ’Λμασεία; κ. Σ. ΈλήφΟησαν. —κ. Σ. Ν. 29 17. Δ. Σοφία; μάρτ. καί τών συν αύτή.
Μασσαλίαν. "Π επιστολή έλήφδη έγζαίρως· αϊ ζητη- 30 18. Τ. Εύμενίου έπισκόπ. Γορτυνίας.
Οε'σαι σειρά; άπεστάλησαν ύπδ τήν εξής έπιγραφήν :
Ιΐανσέλ. ώρ. II
15 π. μ.
χ.^. Ν rue ile la grande arniee No 10 Marseille,
OKT2BPKIS.
ή τέταρτη σειρά 6ά σας άποστα/.ή προσεχώς. — Κυ
ρίαν
Μας είναι απολύτως άδυνατον λυς-ύμεύα πο 1 19. Τ. Τροφίμου καί Δορυμεδοντο; τών μαρτ.
λύ ά/Δά. . . τι νά γείνη.—Φιλεκπαιδ. Σύλ. «Μίνωαο. 2 20. Π. Ευσταθίου τοΰ μεγαλομάρτ.
Χάνια. Άπεστάλησαν. — κ. Σ'. II Σμύρνην. Ό νΰν 3 21. Π. Κοδράτου καί ’Ιωνά τοΰ προφ.
•1 22. Σ. Φωκά ϊερομάρτ. έπισκ. Σινώπης.
χεδιβη; τής Λϊγύπτου Μωχαμέσ Τεβφήζ. πασ-ί; έγεν
νήΟη τώ 1852 —κ. Β. Λ. Δ. Τδ ίίιβλίον σας άπεστά- 5 23. Κ. Ή ΣύλληΔις τοΰ Τίμιου Προδρόμου.
0 24. Δ. Θέκλης τής ΙΙρωτομάρτ.
λη.—Καν Π. X. I. ’Αύήνας. Μετά λύπης δεν ουνάμε
Οα νά τούς δημοσιεύσωμεν —ζ. I. X. Κ. Κων/πολιν. 7 25. Τ. Ευφροσύνης τής Οσίας.
8 26. Τ. ΊΙ μετάστασις Ίωάννου τοΰ Θεολόγου.
Ό Όβρηδς όταν φτωχαίνη, παλαιά τευτερια ανοίγει.Σ. ·Γε7.. τέτ. ώρ. 5
5» μ. μ.
κ. A. Κ. Κάϊρον. Σάς εύγνωμονοΰμεν.—Καν Ε. Κ. Σ.
9
27.
Π.
Καλλιστράτου
μάρτ.
καί
τών συν αϋτώ·
Ινων/ποί.ιν, Τή 12 σεπτεμβρίου 1839. άνεγινώσζετο
εις τάς έφημερίδας. «ΊΙ Λ. Μ. ό [ίατιλεύς τή; Όλλαν 10 28. Π. Χαρίτωνο; τοΰ Όμ.ολογητοΰ.
δίας ώνόμασεν ιππότην τοΰ τάγματος τοΰ Νεολλανδιζοΰ 11 23. Σ. Κυριάκου τοΰ Άναχωρητοΰ.
λέον.-ο; τον Σουλτάνου τή; Τζοζοκάρτης εις τήν νήσον 12 30. Κ. Ι'ρηγορίου έπισκ. τή; Μεγάλης Αρμενίας.

ΔΙΛΊΊΟΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ

4

"Ομω; ό/’ε:ς τά μουσε'α τή; Αγγλία; ζα': Γαλλία;,
άλλ" εις την βιβλιοθήκην ζήτε: με τή; Βενετία;.

ΑΙΜΓΜΙΤΛ και ΗΡΟΒΛΙΙΗ »ΤΛ.
51.

60.

Ιΐόθεν ή λέξις Νιαγάρα και πόθεν ώνομάσθη ουτω ;

Δύσλυτος ε’μαι, φίλη μου. δυσκόλως θά μέ λύσης“Ετεξεν άλυτον έμέ ή -ifyr, και ή φύσις52
Τοσοΰτον είμαι δύσκολος. ώστε ώ; παροιμίαν
Ίή; δημώδους παροιμίας · "Ά; γελάμε. ζΓ α; πηδά Ει; πάσαν μ' άναφέρουτι τυχοΰταν δυσκολίαν·
μα, για νά. λεν. πω; δέν πεινάνε" τί; η αντίστοιχο; αρ Ότε μέν έιμ" ωφέλιμο;, πολλών καλών αιτία
'Λπέδην πλήν ζα': ε:; τινα; κακό; ιών δυστυχία.
χαία ;
Τδ αρχικόν στοιχεΰον μου εάν εξοβελίσης
53.
'Οσων το πλήθος έζδηλώ νά έχης θά θέληση;
Δ:ά των γραμμάτων σδκοερ σχημάτισον δύο λεςεις. Λίρα; στρογγυλά; κα'ι χρυσά;· άλλά σέ περιμένωΚα: το: ανύπαρκτος λυθε'ις τήν λύτιν αναμένω.
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55.
Ε'.μαι κόμβος. Άν με λύσης.
Ό νεκρό; ύ' άναστηθώ.
’Αλλα τ.τΰ νά ά vzx-i'.tz '.
Ευθύ; πάλιν θά χαθώ.

Έ>· Κωνπτ,'^ό.Ιιι, ·ΐϊ 2(Τ Αίγονστον {870.
Λιλιποΰτιος.

61.
__ ,
\ 7
/
I ΐνντ//α ε χαί εγω ε^τυχ<α;.
Κτήμα δέ μάλλον μικρά; ηλικία;
Κέντρον άπάσης αγνή; εϋΟυιζία;.
Στοιχείου τοΰ πρώτου έάν μέ στερήσης.
Ουδόλως φιλτάτη μου μή χπορήση,ς.
Έάν ολέθρια μό: μένει ή φύσις.
Έι-Α’ωι-σν/τώ/ει, τΐί Μ ΛίχοιίιΤΓον /$7θ·

56.
Μέ τά κυνήγι πάντα ζώ, εις δάσος δέν πηγαίνωψαρά; δέν ε-υα.. δίκτυα κα’ πλέκω ζα': τά στενώ.
62.
Μέ τού; πτωχού; εϋρί-κομαι. κα'ι δεν εχω πτωχείαν, ΙΙρδ τών φρουρίων κα'ι τειχών υ.' εθρισζε:; αν πέρασης.
κα'ι ιζέ πτωχά μικρά πτηνά γεμίζω την κοιλίαν.
Κα'ι σέεομα: άκέϋζλο; επάνω τής θαλάσση;·
II κεφαλή, ό τράχηλος, τδ στήθος μου, οί πότες.
57.
'!! φρίκη! μεταβάλλονται εις οίκημα δυσώδες.
Πέντε γράμματα λαμβάνω άντ'ι κεφαλών εγώ,
τί δε γίνομαι μέ ταΰτα. πρόσεξε. το: έξηγώ :
Μέ τά πρώτον άντανσίβω των ά/δρών τά; άρετάς,
ΛΥΣΕΙΣ.
ζα': πολλά/.:; ώ; βραβείου δίδυμα: '; τού; νικήτα,.
Μ'ε τδ δεύτερον με βλέπει; ένδυμα απλοϊκόν
42. Κέρας —ιον —κεράσιον 43. Δορκά;--ράκος. 44.
εί; τού; πρώτου; τών άνθρώπων κ' ει; τού; πλείστου; Έλαφος. 45. Αϊν:γ·ζα— νΰγμα. 4 0. Μάχη. Αρης
τών βοσκών.
λΐέζζα, ’Αλέκτωρ, Χλόη. Ίΐώς). 4 7. Γλώσσα. 4 8.
Μέ τδ τρίτον άπαντώμαι ε’.; τού; ταύρου;, ;' τά; άλκά;. Ό τόνος
49. Καστανόν. 50. Κώνωψ.
κα’ι ή ε/.αφο; μέ έχει, και ύ βοΰς, ζα': ή δορκά;.
Μέ τδ τέταρτον υπάρχω τέλος πάντων έπ': γης,
ζα’: ε:; τοΰτο αν πρυσέςης χωράς άλλο μ’ έξηγεΤς.
ΑΥΤΑΙ.
Μέ τδ πέμπτοι δέ μέ φεύγουν άπαντες ώ; τρομερόν
φρίκην εμποιώ, κα'ι είμαι άγριον κα'ι φοβερόν.
Κυρία:: Μαρία Οΐζονομίδου, Ρωξάνη Γ. Παπά
ζογλου, Κυρία ’/, Λΐζ. Κουμαριανοϋ, Σ. Γ. Μσστράτου, Εύσεβία Μπάλα, Εύφημία Χατζηχρήστου, .Μία
59.
φίλη τή; Χλωρίοος, Καλλιόπη Παπαοοπούλου. ΣοΈάν λε'ύω, πάσαν βάσιν σείω κα’ι κατακρημνίζω,
ΐία V (’Αλεξάνδρειαν), Ευανθία Χρηστίδου (’Αθήνα,. .
ζα'· τδ σέβας κα: τον φόβον τοΰ λαοΰ εξαφανίζω.
Αθήνα Ίωαννίδου (Σμύρνης). κκ. Ν. Ί’αζής. Εμμα
Ούτε δύνατα: διόλου βασ·λεΰ; επ': τοΰ κόσμου
νουήλ Γιανκδς, Ισοσκελής, Άλες. Πρατσάνος, Μαστρονά ύπαρξη στερημένο; της πολλή; δυνάμεως μου.
Υήμος, Μασχάλη; Άντωνιάδης. Γεώργιο; Εδ. (Αθήνας).
'Ο Αλέξανδρος ύ μέγα;, μεθ' αιματηρόν αγώνα,
Συνδρομητή;
τής X λ ω ρ ί δ ο ς, Λι) ιπουτιο;, Νικόλαό;
μόνον δ:' έμοΰ εΐσηλίε νικητής εϊς ΒαβυλώναΜόσχο;,
Α.
Γκίλλης.
μάταια μακράν μου δόξαν άνεζήτει έν Άσία,

τοΰ θριάμβου του υπάρχω έγώ μόνον η αιτία.
Τώρα πλέον ήγεμονα; δέν κοσμώ κα'ι μεγιστάνας,
ει; βιβλία μόνον είμαι γεγραν,μένον κα': μεμβράνας-

Trnois: Βουτυρά

και

Σ/ζ;

