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Τό 4 ε .1 τ i ο r <Μοται δωρεάν π^ός τοίς αυκύξομητας της X Λ ω ρ i <f ο ς·

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.

82. Χλωρίς. Έχδίδοται κατά μήνα. Τόμος Α'.’Έτος Α'. 
Τεύχος I’. Μην’Οκτώβριος 1879. Έν Κωνσταντινουπό- 
λει, έκ τοΰ τυπογραφείου Σ. I. Βουτυρά καί Σ/ας, 4ον, 
σελ. 217—210. Περιεχόμενα: Τδ ρόδον.—ΊΙ Σι- 
βηριανη νεδνις, ύπδ Xavier de Maistre (συν.). —Αρ
χαία συγγένεια μεταξύ Έλλήνων καί ’Ισραηλιτών. — 
ΊΙ τελετή τοΰ λόρδου δημα'ρχου έν Λονδίνω.— Παρά
δειγμα μεγαλοψυχίας. — Πρός τάς μητέρας. — Αιγυπτια
κά': ελευθεριότητες. — Θλίψεις έν τω γήρατι. — Ευφυΐα 
κυνο'ς.—Ή κατα μέσον όρον διάρκεια τής ζωής.—’Άνθινα 
βαρόμετρα.—Μαντεία: τοϋ λαοΰ. — Ευφυείς έπιστολαί ύπό 
Μ.Ι. Γεδεών. —Τδ τάγμα του 'Αγίου Γεωργίου έν Ρωσσία. 
— Αί φύλακα! έν Ελβετία.— Τουγρας. —’Αξιώματα.— 
’Αλήθειαι. - Πάρεργα. —’Ανέκδοτα δημοτικά ασμα-α.— 
Σύμμικτα. —Υγιεινή. — Πρακτικά’: γνώσεις.

83. Κανονισμός τοϋ Ζαππείου ανώτατου ελληνικού 
εκπαιδευτηρίου τοΰ Οήλεος φύλου έν Κωνσταντίνου πόλε:, 
ίδρυθέντος τω 1875. Άνεγνωρισμένου ύπδ τής ελληνικής 
κυβερνήσεως ισοβαθμίου τώ Άρσακείω. Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει 1879 Τύποις Σ. I. Βουτυρά: καί Σ/ας είς 8ον 
σελ. 1— 54. [Άρθρον 1. Σκοπός τοΰ Ζαππείου, άνωτάτου 
ελληνικού εκπαιδευτηρίου τοΰ Οήλεος φυλου έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, ίορυθέντος τώ 187 5, έστίν ή των θυγατέρων 
τής ’Ανατολής έθνική διαπαιδαγώγησή, ηθική μόρφωσις 
καί έπιστημονική εις αύτάς διάδοσις τής πρώτης κα’: μέ
σης έκπαιδεύσεως, ϊνα έκτελώσι τδν αληθή αύτών προορι
σμόν έν τε τώ οίκω καί έν τή κοινωνία].

84. /. ΜαΓ01ΐαΓ</ί. Ιστορία τής Κυξίκου, μεταφρα- 
σθέίσα έκ τοΰ γερμανικού ύπδ τοΰ αρχιμανδρίτου Κυρίλλου 
Γρηγοριάδου Κυζικηνοΰ. Έκδίδοται πρδς όφελος τοΰ τα
μείου τής έν Κων/πόλει Φιλεκπαιδευτικής τής Κυζίκου 
’Αδελφότητος «Προόδου ». Έγκρίσε: κα'ι άδεια τοΰ έπ'ι τής 
Δημοσίας Έκπαιδ. Υπουργείου. Έν Κων/πόλε: 1879. 
Τύποις Βουτυρί καί Σ/ας, 8ον, σελ. 206. Τιμ. ήμίσεως 
άργυροΰ Μετζιτιέ.

85. *Ο Γραφικός Χρόνος, ήτοι ημερολόγιου τοΰ δίσε
κτου έτους 1880. Άδεια τοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας 
έκδίδοται ύπδ Ίπποκρ. Μαργαρίτου κα'ι Σ/ας. Έν Κων- 
σταντινουπόλε:, 1879. Τύποις Κ. Πληθωνίδου, 8ον, σ. 
106. [Ό Γραφικός Χρόνος τιμ. ήμίσεως άργυροΰ Μετζι- 
τιε κα'ι εύρίσκεται παρά τώ έκδοτη, Μεγάλη δδδς Γαλατά, 
Χασήμ-βεη χάν ίΚαβάφικα), άριθ. 154, δευτέρα οροφή 
και παρ’ άπασι τοΤς βιβλιοπώλαις τοΰ Γαλατά καί Πέρα· 
ένΚων/πόλει πωλείται άποκλειστικώς εις τδ βιβλιοπωλέϊον 
τοΰ κ. Γ. Κοπανάρη έντδς τοΰ Ζιντάν Καποΰ].

86. Ή ‘Αθώα Διασκέδασές. ήτοι διάφορα πρδς τέρ- 
ψιν ποιήματα ύπδ Γ. Αΰγουστίδου, Χίου. Έκδίδονται δα- 
πάνγι Β. Σωτηριάδου. ’Αδεία τοΰ Υπουργείου τής Παι
δείας. Έν Κων/πόλει 1879. ΤύποιςΒουτυρά κα': Σ/ας, 
δον σ. 96. Τιμ. t; αργυρών γροσίων.

87. Πάντες ι Έλινες εγγράματι τυτέστι πος ι κοθο- 
μιλυμένι έλι«κί γλόσα δυνατέ, διά καταλίλυ διδασκαλίας 
κε απλοπιίσεως έπυσιοδους (ο ύ τ ω', τυ ορθογραφικό άφτ'ις 
μερυς, κε ζωίν (ούτω) πλιονα ηθικην (ουτω) τε κε κι- 
νονικίν ν αποκτίσι, κε εφκολομαθιτος να καταστί πρδς 
πάντας ομογενίς και αλο.γενίς· ιπδ Τιμοθέυ Κόστα. Άθή- 
νησι. έκ τοΰ τυπογραφείου τής Φιλοκαλίας. 33 — δδδς 
Σοφοκλέους—33. 1879, είς δον σελ. 31. [Έν τέλει ό 
συγγραφεύς σηυειΛ οτι καταργεί τάς διφθόγγους καί τδ η 
καί ω· την δέ δίφθογγον ου αντικαθιστά διά τοΰ άπλοΰ υ],

88. Παναγιώταν Σούτσου. "ο 'Οδοιπόρος, Τραγωδία 
είς πέντε πράξεις (φυλάττουσα την γλώσσαν τής παλαιάς 
πρώτης έκδόσεως). Έν Άθήναις, 1879, 1 δον, σελ. 104. 
Πωλείται έν Κων/πόλει παρά τώ Δ Φιλικώ.

89. Τά απόκρυφα τής Διεθνούς. Μυθιστορία Pierre 
Zaccone. Μεταφρασθεϊσα ύπδ Α Πετρίδου έκδίδοται ύπδ 
Κ. Δημητρ'άδου. Άδεια τοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας. 
Έν Κων/πόλει 1879. Τύποις Δ. Φέξη, 4ον. σελ. 240.

90. Ό Σάνσελλωρ, ή τά έκτακτα ταξείδια βραβευθέν- 
τα ύπδ τής Γαλλικής Άκαδηαίας. Μυθιστορία Ιουλίου 
Βίρν, μεταορασθέίσα ύπδ Κ. Ε. Λουρέντζη, έκδίδοται ύπδ 
1. Μαργαρίτου καί Κ. Λαζαρίδου. Τεΰχος Α', έν Κ/πόλει, 
Τύποις Ζελλιτς κα'ι Υιών, 1879, 4ον, σελ. 1—24.

9 1. Παρνασσός. Έν Άθήναις. Τόμ. Γ'. Τεΰχος Θ' 
Σεπτέμβριος 1879. Περιεχόμενα: Π. Βράϊλα Άρ- 
με'νη, Δημώδους Επιστήμης Σειρά Γ'. Περί ήθ.κοΰ νόμου 
(τέλος). —Ν. Καζάζη. Ό Θιέρσος ώς ίς-οριογράφος (τέλος). 
— Μ. Νε-τορίδου, Τά κατά Φιλήμονα κα'ι Βαυκίοα ή-ή 
φιλοξενία βραβευόμενη. — II. Λ. Καβαδία, Περί των εν 
Τεγέα άνασκαφών.— Α. Μελετοπούλου, Άνέκδοτον ψήφι
σμα Πειραιώς. —’Αρχαιολογικοί ειδήσεις. — Φιλολογικός 
Σύλλογος #αρ>·ασσοή. —Κωνικά: Τέχναι καί ίπιςήμαι.

92. "Εστία, Έν Άθήναις, 7 ’Οκτωβρίου 1879. Άριθ. 
197. Π ε ρ ι ε / όμε ν α: Σφραγίς τοΰ Δικαστηρίου τών Εί- 
ρηνοδικών τής Βοστίτσης ένέτει 18 29. — Μαγδαληνή (Μυ
θιστορία τοΰ'ϊουλίου Σανδώ). — Οϊ βόρειοι Αμερικανοί. —Ό 
νό'Λος τοΰ αί'μ.ατος. — Τουρκικόν έπιτόμβιον. —Τί κοστίζει 
ίν θωρηκτόν.—Ίστορία ένδς δείπνου. Γνώμαι καί σκέ
ψεις τοΰ δουκδς Δε-λα ί’ωσφουκώ.—Δάνειον πνεΰαα. — Α
λήθεια:— Σημειώσεις. — Μία συμβουλή καθ’εβδομάδα.

93. ’Ανατολή. Σύγγραμμα περιοδικόν δίς τοΰ μηνδς 
έκδιδόμενον έν Αλεξάνδρειά ύπδ Α. Σ. Λιβαθηνοπούλου. 
Έτος Α', ΓεϋχοςΓ', 15 ’Οκτωβρίου 1789. Περιεχό
μενα: ΊΙ χηαεία. -— Ό Έρως.— II έκ της έκΟικησεως 
αγαλλίασις (συνέχ.).—Τά λαχεία.- Ποικίλα. — Ποίησις. 
- Αραβικά γνωμικά. — Λυσις αινίγματος καί γρίφου. — 
Αίνιγμα. —Πρόβλημα. — Γρίφοι.

9ί. Notices smnmaires des manuscrits Grecs de 
la grande biblioMque royals de Copenhague, par 
Charles Graux repetiteur 5 l’ecole pratique des 
liautes etudes, sous-bibliothecaire 4 la bibliotheque 
de l’universlte Paris, Impriinerie nationale· M- 
DCCC LXX1X in 8° pag. XVI—104.
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Τή 8 "Οκτωβρίου άπεβίωσεν έν Άθήναις δ επιφανή; πο
λίτη; ΛΕΩΝ ΜΕΛΑΣ, άγων τδ G7 έτο; τής ήλικία; του. 
Έπι τή θλιβερά ταύττ( αγγελία δ πρδ; διάδοσιν τών έλλη
νικών γραμμάτων Σύλλογος συνήλθεν αυθημερόν είς έκτα
κτον συνεδρίασιν, ίνα συσκεφθή κατά ποΤον τρόπον θέλει 
έκδηλώσει τήν λύπην αύτοΰ έπϊ τή δεινή άπωλεία συμ
βούλου ύπδ πάντων άξίως τιμωμένου κα'ι άγαπωμένου. Έν 
τή συνεδριάσει ταύτη δ κ. Κ. Παπαρρηγόπουλο; είπε τά 
ακόλουθα: «Ό Λέων Μελά;, δπως δ'λοι οί δμήλικοι αύτοΰ 
"Ελληνες, παρέστη μάρτυ; έν μέν τή νεότητι τής ευφρο
σύνη; ήν ήσθάνθη τδ έθνος μετά τδ αίσιον πέρας τοΰ ύπέρ 
άνεξαρτηοίας άγώνος, έν δέ τή πρε-βυτική ήλικία τών 
νέων έναγωνίων περιπετειών, εί; ά; περιέπεσε κατά τά 
τελευταϊα ταΰτα έτη. Κατ’ άρχάς έγένετο δημόσιος λει 
τουργδ; κα'ι προήχΟη έπαξίως τής παιδεία; κα'ι τή; άρε- 
τής αύτοΰ εί; τά; ύπατα τών άξιωμάτων, δ'ι; μέν άνα- 
δειχθεϊς υπουργό; τή; δικαιοσύνης, πληρεξούσιο; δέ έκ τών 
κρατίστων διατελέσα; τή; πρώτης έν Άθήναις Εθνικής 
συνελευσεως. Μετ’ δλίγον όμως ήρχισε νά φρονή. ώς πολ
λοί, δ:ι ό καλλίτερος τρόπος τοΰ νά ύπηρετήση τι; τήν 
Ελλάδα είναι τδ νά μή τήν ύπηρετή- κα'ι παραιτήσας, 
νέος έτι, τά δημόσια ήγωνίσθη νά γείνη οσονοϊόν τε χρή
σιμος αύτή διά τή; ιδιωτική; εργασία;. Τότε έγραψε τδν 
Γεροστάθην εκείνον- τδν Γεροστάθην τδν δποΐον εικοσιν 
δλα έτη δέν έκο^έσθησαν άναγινώσκοντε; νέοι κα'ι γέροντε., 
κα'ι τοΰ δποίου είκοσι καί πέντε μυριάδες άντιτύπων σκορ- 
πισθέϊσαι παντού, δπου λαλέϊται ή έλλ. γλώσσα έμαρτύ - 
ρησεν οτι έκ τών καθ'ήμάςΈλλήνων ούδεΐς άνταπεκρίΟη εί; 
τήν καρδίαν και τδν νοΰν τοΰΕλληνισμού πλειότερον τοΰ Λ. 
Μελά. Προϊόντος δέ τοΰ χρόνου έδιδάχθη ύπδ τή; πείρας, δ’τι 
πολιτεία έγκαταλειπομένη ύπδ τών άριστων αύτή; τέκνων 
ού μόνον καθ’ έαυτήν άποβαίνει άγονος, άλλά δύναται νά 
ματαιωστ) και αύτού; τού; καρπούς τή; ιδιωτική; έργα 
σ^χς. "Οθεν έπείσθη νά δεχθή κα'ι πάλιν κοινά; τινα; λει
τουργία; κα'ι παρέστη μέν ώ; πληρεξούσιο; έν τή Β' έν 
Άθήναις Εθνική Συνελεύσει, έγένετο δέ σύνεδρο; τή; 
Κρητική; Επιτροπή; έπ'ι τή; έπαναστάσεω; τοΰΐδββ, 
μετά τρία δέ έτη σύμβουλο; τοΰ πρδ; διάδοσιν τών έλλη
νικών γραμμάτων Συλλόγου. Δέν πρόκειται νά εκθέσω 
ένταΰθα τά; ύπηρεσίας. ά; ποοσήνεγκεν είς τήν Επιτροπήν 
έκείνην, εί; ήν συνειργάσθη μεθ' έτε’ρου έγκριτου ήμών 
συναδέλφου (τοΰ Μ. ί’ενιέρη), οστις καθήμενος άντικρύ 
μου σκυθρωπός κα'ι σύννου; θρηνεί μεθ’ ήμών τήν στέρησιν 
αύτοΰ. Περιττόν δέ ήθελεν ε’νε νά άναπολήσω δσα και οια 
έπραςεν έν τώ Συλλόγω. διότι πάντες τά γνωρίζετε, κα'ι 
μια φωνή δμολογεΐτε δτι περί τινα, μάλιστα περ'ι τά τής 
πρώτη; τοΰ λαοΰ έκπαιδεύσεω;, ύπήρξεν όντως ή ψυχή 
τοΰ Συλλόγου τούτου. Έάν ελαβον κατά τήν στιγμήν 
ταύτην τδν λόγον, δέν κατίσχυσα τή; κατεχούση; ήμάς 
άθυμία; είμή ίνα είκονίσω αύτήν έστω κα'ι ασθενώ; κα'ι 
-προτείνο» όπως έν τω πρακτικώ τή; πένθιμου ταύτη; συν- 
εδριάσεως έκδηλωΟώσι τά αισθήματα ταΰτα εί; ένδειξιν 
μέν τή; άκηράτου ήμών ευγνωμοσύνης za't αγάπης εί; 
άίδιον οέ διδασκαλίαν τών διαδόχων.»

— Έν τή κηδεία τοΰ Λέοντο; Μελά δ πρόεδρο; τοΰ 
Συλλόγου δ «Απόστολο; Παύλο;» κ. Νεστορίδη; έξεφώ- 

I νησεν έπιζήοειον λόγον, οί δέ κ.κ. Κ. Κωστής και Τιμο- 
λέων Φιλήμων επιταφίου;.
— Όίν Παρισίοις γνωστός ελληνιστής κ. ΕΠίίΙβ Legrand 
έπεσκέψατο, κατά τδν λήξαντα μήνα, τήν ήμετέραν πό
λιν Ό Emile Legrand, άκούραστο; μεσαιωνοδίφης, έξέ- 
δωκεν ικανά ποιήματα τή; μετά τήν όίλωσιν εποχής, 'Ελ
ληνικά πάντα, άποτελοΰντα μίαν σειράν έκ δέκα εννέα 
τευχών καϊ προωρισιιένα νά χρησιμεύσωσι τοϊ; ξένοι; πρδ; 
μελέτην τή; ελληνική; γλώσσης- έξέδωκεν είσέτι συλλογήν 
ελληνικών δημοτικών ασμάτων αξίαν λόγου, γραμματικήν 
τή; νέας ελληνική;, πρδ; χρήσιν τών Γάλλων, μετάφρα
σή τινα ιστορικά ποιήματα τοϋ Κτωχοπροδρόμου, τά δποϊα 
έδημοσίευσεν ό σοφό; μεσαιωνοδίφη; Γάλλο; Emm. Miller 
εΐ; τά Melanges de Pliilologie et d’Epigraphie x*‘ 
ήδη εκδίδει τά; Δ α κ ι κ ά ς έφημερίδα; τοΰ Δαπόντε, 
ήτοι Ιστορίαν τών έν έτει 1737,38 και 39 γενομένων 
έν Βλαχία- ή έκτύπωσις προέβη μέχρι τοΰ 25 τυπογραφι
κού φύλλου, γινομένη έν τώ τυπογραφείο» τοΰ Πανεπιστη- 
μείου τή; Βιέννης- μετά τδν τόμον τοΰτον θέλει έκδοθή ό 
Β' περιέχων τήν μετάφρασιν τών έ φ η μ ε ρ ί δ ω ν καί δ 
Γή δστις Οά περιέχει τάς σημειώσει; και πλήρη Βιβλιο
γραφίαν τών ανεκδότων ιδίως έργων τοΰ Δαπόντε. Ό ζ. 
Emile Legrand διδάσκει τήν νεωτέραν ελληνικήν έν 
τή έν Παρισίοις Σχολή τών ανατολικών γλωσσών.

— Μεταξύ τών χειρογράφων τοΰ μακαρίτου Άριστο- 
τέλου; Βαλαωρίτου εύρε'Οησαν δυο ανέκδοτα ποιήματα του, 
τδ μέν πρωτότυπον φέρον ονομα «Φωτεινός», τδ οέ «δ κό; 
μη; Ούγελϊνο;» δπερ είναι μετάφρασις τοΰ 33 άσματος 
τή; «Καλάσεω; π τοΰ Δάντου.

— ΊΙ κυρία Juliette Lumber, σύζυγο; τοΰ πρό τι 
νος άπο&ώσαντο; γερουσιαστοΰ τή; Γαλλία; Edmond 
Adam, γνωστή έκ πολλών φιλολογικών τη; έργων, άνέλα- 
βε τήν έκδοσιν σπουδαίου περιοδικού συγγράμματος ύπδ 
τδν τίτλον «Νέα Έπιθεώρησις,» ή; τδ α' και β' τεΰχος έ- 
δημοσιεύθη ήδη έν Παρισίοις. Τδ περιοδικόν τοϋτο Οά πραγ
ματεύεται άνά δεκαπενθημερίαν πάντα τά μεγάλα πολι
τικά οικονομικά καϊ φιλολογικά ζητήματα, θ'άξιή δ’εξαι
ρετικής προσοχής τή; χώρα; τή; ’Ανατολής κα'ι Οά κα
θιστά ιδίως γνωστά εΐ; τδ Ευρωπαϊκόν δημόσιον τά δι - 
καιώματα καϊ τά συμφέροντα τοΰ ελληνισμού. Συντάκται 
έσονται πλεΤστοι έπιφανεΤς συγγράφει;.

— Έτελεύτησεν έσχάτω; ύ περιώνυμο; αρχαιολόγο; 
Στάρκ, καθηγητή; έν τώ πανεπιστημίω τή; Έϊδελβέργης, 
ειλικρινή; φιλέλλην κα'ι συγγραφεύ; σοφωτάτων κα'ι μεστών 
άςιοΟαυμάστου πολυμαΟεία; πονημάτων άναγομένων ιδίως 
εΐς τήν ιστορίαν τής έλληνικής τέχνης κα'ι καθόλου είς 
τά; έλληνι-ά; αρχαιότητας.

— Κατά τήν έσχάτω; έν Τρεβήροι; γενομένην σύνο
δον τών γερμανών φιλολόγων, δ καθηγητή; Κ. Έβερχαρτ 
άνέγνω διατριβήν περ’ι τή: σηααντικότητος τή; καθωμιλη- 
μένης ελληνική; γλώσσης.

— Μετά είκοσι δύο έτών διακοπήν έπαναλαμβάνεται 
ή έκδοσι; έν Άθήναις τοΰ περιοδικοΰ συγγράμματος ή 
• Ευτέρπη» ύπδ τήν διεόθυνσιν τοΰ κ. Δημ. Γ. Καμπού- 
ρογλου δικηγόρου προσλαβόντο; συνεταίρον και συνεργάτην 
τδν δικαστήν Χρ. Δέδην.

— Έξεδόθησαν έν Αθήνα·.; δύο νέαι εφημερίδες* 
.1821» και «Βόμβα».

— Ή πρό τίνος ουστασα έν Κων/πόλει «Φαρμα
κευτική Εταιρία» ήρχισε τήν έκδοσιν φαρμακευτικού πε- 

ριοδικοΰ ά'παξ τοΰ μηνδς έκδιδομένου. Έξεδόθησαν μέχρι 
τοΰδε τρία φυλλάδια.

— Ήηξατο ή έκδοσι; τοΰ δευτέρου παραρτήματος τών 
οθωμανικών Κωδίκων περιέχοντος τού; κατά τδ έτο; τοϋτο 
δημοσιευθέντα; σπουδαιοτάτου; νόμους. Τήν μετάφρασιν 
τούτων άνέλαβεν ό Κωστάκη; έφέντης Βαϊάννης.

— Έξεδόθη άρτίω; έν Βραΐλα ύπδ τοΰ Στυλια-^ΰ Λ. 
Σαράσσογλου «Διδακτική μέθοδο; διά τήν σπουδήν τή; 
έλληνικής καί ρουμανικής γλώσσης.»

— Ό έν ΆΟήναι; κ. Α. II. Κουρτίδης, φοιτητής τής 
νομικής, άγγέλλει τήν μετάφρασιν και έκδοσιν τή; «Ιστο
ρία; τών σωματικών ασκήσεων άπδ τών αρχαιοτάτων 
χρόνων άχρι τή; σήμερον παρ’ άπασι τοΤς λαοί;» σύγ
γραμμα τοΰ Γουλιέλμου Δεππέν.

— Ό έν Βιτωλίοι; κ. Μιχ. X. Ίωάννου αγγέλλει τήν 
έκδοσιν συγγράμματος έπιγραφομένου «Θερμαϊς» πραγμα
τευόμενου περί Θεσσαλονίκης.

— Αγγέλλεται ύπδ τοΰ έν Κων/πόλει κ. Θρ. Καμα- 
ράδου ή έκδοσι; τής ιστορική; τραγωδία; τοΰ Βύρωνος «οί 
δύο Φώσκαροι »

ΧΛΩΡΙΣ.
Έτησία συνδρομή έν Κωνσταντινουπόλει εΐς κα'ι ήμι- 

συςάργ. Μετζ. έν ταϊς έπαρχίαι; 2 · έν άλλοδαπή φρ 10.
Έκαστον τεΰχος τιμ. γρ. άργ. 2.
ΓΡΑΦΕΙΩΝ: Έν Γαλατά. Χαβιαρόχανον άριδ. 1.

Ό έν Γαλλία πρδς διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων 
Σύλλογος, έπιθυμών ?να ή ε’ν γνώσει τή; έν τή Ανατολή 
προόδου τή; έλληνικής φιλολογίας, παρακαλΛ τούς συγ
γραφείς καϊ έκδότας έλληνικών συγγραμμάτων ή διατρι
βών, 'ίνα ευαρεστούμενοι, άποστείλωσι πρδς αύτδν άντιτυ 
πον τών δημοσιεύσεων αύτών φιλολογικών, ιστορικών ή 
επιστημονικών. Τά συγγράμματα ταΰτα άποτεθήσον at 
είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Συλλόγου- έκ δέ τών διπλών 
άντιτύπων τδ έν προστεθήσεται είς τήν ύπδ τοΰ άοιδίμου 
Brunet de I’resle δωρηθέϊσαν βιβλιοθήκην τή σχολή τών 
ζωσών άνατολικών γλωσσών. Οί έπιθυμοΰντε; δύνανται 
ν’ άποστείλωσι τάς δημοσιεύσει; αύτών είτε διά τοΰ διευ- 
θυντοΰ τής έν Άθήναις Γαλλική; Σχολής είτε διά τή; 
Γαλλικής πρεσβείας, είτε κατ’ εύθέϊαν «Α ΓAssociation 
pour l'encouragement des etudes Grecques on 
France. Paris, rue Jacob, 19.»

Ά.Ι.ΙηΙογραφία X .1 ω ρ ί d ο '.-·
Κύριον Π. Τ. Σμύρνην. Τά μέχρι τοΰδε έκοοθέντατεύ

χη παρεδώκαμεν τώ πληρώσαντι τήν συνδρομήν σας. — 
κ. A. Κ. Κάϊρον. Έλήφθησαν σας εόγνωμονοΰμεν.— 
κ. κ. Α. Η. Μ, Κ. Α. Κων/πόλιν. Μετά λύπης δέν δυ
νάμεθα νά τά δημοσιεύσωμεν.— κ. Β· Α. Δ. Καλλί-ιολιν. 
Έλήφθησαν.—κ. Ν. Κ. Ραιδεστόν. Τδ ζητούμενον βι- 
βλίον έλήφθη άπδ τδν εκδότην Δ. Φιλικόν βιβλιοπώλην 
καϊ τιμ. 5 γροσ. άργ.— Κυρίαν Ρ. X. Κων/πολιν. Τδ 
άλφάβητον τών Κινέζων, περιέχων 214 γράμματα.— 
κ. X. Κ. Αθήνας. Άποφεόγομεν την δημοσιευσιν τής 
ίατροχημικής ύμών διατριβής, ώ; μή τολμώντες νά γράψοι- 
μεν ήμεϊς πρώτοι ότι έν τή οίνοπνευματική ζυμώσει σύν 
τοΤ; άλλοι; παράγεται καϊ δξείδιον τοΰ άνθρακος. — κ.Α.Ν. 
Κων/πολιν. Προηγούμενα τεύχη τή; Χλωρίδος πω- 
λοΰνται έν τώ γραφείω ήμών άντϊ γρ. άργ. 2. — κ. Κ’ 
Προσεχώς θά δηαοσιευθή. — κ. Φ. Δ. ΤρεΤς. ΊΙ πρώτη ά- 
πόπειρα δολοφονία; κατά τοΰ νΰν αύτοκράτορος τής Ρωσ

σία; έγένετο τώ 18CG έν Πετρουπόλει, ό'τε έσώθη ύπδ τοΰ 
Κομισαρωφ, ή δεύτερα τώ 1867. οτε έπεσκέπτετο τήν 
έν Παρισίοις παγκόσμιον έκθεσιν ύπδ τοΰ Πολωνοΰ Βερε- 
ζόφσκη καϊ ή τρίτη τώ 1879 ύπδ τοΰ Σολοβιέρ. — κ. Γ.
I. Αθήνας. Έλάβατε τήν επιστολήν μας ; — κ. Τ.Τ. Ά- 
ουνατοΰμεν νά τδ δημοτιεύσωμεν. — κ. Ε. Ζ. Βώλον. Ά
πεστάλησαν τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα.—κ. Λ’ Κων/πο- 
λιν. ΊΙ συνδρομή τοΰ κ. I. Ν. Σ. έλήφθη.—Κυρίαν Σ’ 
Αθήνας. ’Ιδού τί λέγει Τουρκικόν τι λόγιον: Ούδέποτε έχει 
τι; τόσην άνάγκην τοΰ πνεύματός του, εί μή όταν έχη 
νά κάμη μέ ευήθη.— Αύρα Μετά λύπης δέν δυνάμεθα 
νά οημοσιεύσωμεν τού; στίχου; σας. — κ. Δημήτριον Δό- 
βαν Boudesti. Τήν συνδρομήν ύμών έπλήρωσεν ό κ.Α.Π.

ΙΙΜΕΡΟΛΟΓΙΟΧ.

«ΙΚΤ2ΒΡΙΟΣ.

Έγι.»- ή/ι. 31. ΊΙ ήμ. εζγει ώρας 11 χαι ή ώρ. 13.
13 1 Δ. Άνανίου καϊ Ρωμανού όσ. τοΰ μελωδοΰ.
14 2 Τ. Κυπριανού ίερομάρτ. καϊ Ίουστίνη; μάρτυρος.
15 3 Τ. Διονυσίου ίερομάρτ. του Άκροπολίτου.

Ν. X. ώρ. Β, λ. 3 μ. μ.

16 4 Π. Ιεροθέου έπισκόπου Αθηνών.
17 5 II. Χαριτίνης μάρτυρος.
18 6 Σ Θωμά τοΰ άποστύλου.
19 7 Κ. Σέργιου καϊ Βάκχου καϊ Πολυχρονίου μαρτ.
20 8 Δ. Πελαγία; όσια;.
21 9 Τ. Ιακώβου τοΰ Άλφαίου τοΰ άποστόλου.
22 10 Τ. Ευλαμπίου καϊ Εύλαμπία; μαρτύρων.

Σ. πρώτον τέτ. ώρ. 8. λ. I * π. μ.

23 11 Π. Φιλίππου άποστόλου καϊ Θεοβάνους οσίου.
24 12 II. Πρόβου, Ταράχου καϊ Ανδρονίκου μαρτ.
25 1 3 Σ. Αντιγόνου. Άγαθοδώρου, Άγαθονίκη; μαρτ.
2G 14 Κ. Τών θεοφόρων Πατέρων τής Ζ' Οικουμενικής 

Συνόδου καϊ Κτσμά τοΰ ποιητοΰ.
27 15 Δ. Λουκιανού μάρτυρος.
28 16 Τ. Λογγίνου τοΰ έκατοντάρχου.
29 17 Τ. Ώσηέ τοΰ προφήτου.
30 18 II. Λουκά τοΰ εύαγγελιστοΰ.

ΙΙανσέλ. ώρ. 4, λ. Ο π. μ.

31 19 Π. Ίωήλ τοΰ προφήτου.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.

1 20 Σ. Αρτεμίου μάρτ., Γερασίμου καϊ Ματρώνης.
2 21 Κ. Σωκράτους τοΰ πρεσβυτέρου.
3 22 Δ. Άβερκίου έπισκόπου Ίεραπόλεως,
4 23 Τ. ’Ιακώβου άποστόλου.
5 24 Τ. Άρέθα μάρτυρος.
6 25 Π. Μαρκιανοΰ καϊ Μαρτυρίου μαρτ.
7 26 Π. Δημητρίου τοΰ μεγαλομάρτυρος. Αργία.

Σ. τελ. τίτ. ώρ. 7, λ. 32 π. μ.

8 27 Σ. Νέστορο; μάρτυρος.
9 28 Κ. Τερεντίου καϊ Νεονίλλης μαρτ.

10 29 Δ. Άναςτεσίας τή; Ρωμαία; καϊ Άβραμίου όσιου. 
>11 30 Τ. Ζηνοβίου καϊ Ζηνοβία; μαρτ.
[12 31 Τ. Στάχυος α' έπισκ. Κ/πόλεω;καϊ Άνδρ. άπος*.
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4 ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ.

ΑΙΜΓΜΑΤΑ και Ι1ΡΟΒΛΙΙΗΑΤΑ.

63.
Τό όνομά μου έξ οχτώ γραμμάτων συγκείμενον, έφερεν 

■ένδοξός τ·.ζ άνήρ.
Έκ τών γραμμάτων μου:

Τδ: 6,4,2,5,8 σχηματίζουσι χώραν τής Μικρά; 
’Ασίας.

7,6,5 έν τών γραμμάτων τοΰ έλλ. αλφα
βήτου.

545 4,5, 6 δρος τής ’Αρμενίας.
1,5,4,5 επίσημον Εβραίαν γυναίκα.
2,4,5 μέρος τοΰ χρόνου.
3.4,7.6.7 νήσον τινά.
1.2,6,7,4 τδν ευδαιμονίας πρόξενον.
6.5,2,8 πτηνόν τι.
3.5,4 Γάλλον μυθιστοριογράφον.
3,2,8 νήσον τινά.
7,6,6,5 άπαισίαν λέξινοιά τούς'πολεμοΰντας.
4,5,3,7 μεθυστικόν τι ποτόν.
4,7,6,2,4 επίζηλόν τι έπίθετον δωρούμενον κυ

ρίως ύπδ τής φύσεως.
6,5,6,5.8 θωπευτικόν τίτλον παρά τοΤ; ’Ο

θωμανοί; .
5,4,7,8 μυθολογικόν θεόν.

64.
Ψ . . Λ

Α . . Ί

δσον τδ πάλαι έν έμοί, χαί μάλιστα δπότε 
άνδρες υπήρξαν θαυμαστοί τών καρδιών δεσπόται. 
"Οτε μέ ειχον θέμεθλον οί φίλοι τής πατρίδος, 
κα'ι κεραυνού; ήκόντιζον κατά τής τυραννίδα;, 
τότε αντηχεί έν έμοί «πατρίς I ελευθερία!» 
κα'ι πάσα ήλεκτρίζετο ευαίσθητος καρδία. 
Κα! ήδη όσοι φλέγονται ύπδ φιλοπατρίας 
τδ όνομά μου λέγουσι μετά παλμού καρδίας. 
*Αν δμως άπ’ τδ σώμά μου ή κεφαλή μου λείψη, 
ζοφος καί σκότος πάραυτα τδ πϊν θέλει καλύψει.

70.
Ούδείς κυτ-άζων βλέπει με, μή βλέπων μέ κυττάζει· 
ό μη λαλών, δ άφωνος, λαλέΐ βοϊ, φωνάζει.
Μή τρέχουν, τρέχει καί πετϊ. καί μή ε'σθίων, τρώγει · 
ψευδής ύπάρχω, κι’ αληθείς ε’ν’ δλοι μου οί λόγοι.

71.
Έγώ μονάρχης άναρχος, αιώνας βασιλεύω, 
Τδν κόσμον χαληναγωγώ, τούς βασιλείς δεσμεύω. 
Έγώ ζωήν καί θάνατον εις τούς θνητούς χαρίζω, 
Τήν οπαρξιν του Σύμπαντο; έγώ διαιωνίζω. 
Λαούς καί πολιτεύματα θά πνίξω εί; τδ αίμα, 
"Εν ιαόνον, έν άπδ τής γής άν άποστρέψω βλέμμα· 
Κ αί σύμπασα τοΰ Σύμπαντο; ή τάξις 0ά έκλειψη, 
Στιγμήν άπδ τάς χε~ράς μου τδ σκήπτρον έάν λείψη.

Γ. ΑΰγουστΙδης.

72.
Είς τδ φώς έγώ γεννώμαι, εις τά σκότη πάντα τρέχω, 
Είς σκιάς περιπλανώμαι, θάνατον μου τδ φώς έχω.

ΛΥΣΕΙ Σ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ TliN ZOTAOYS.

65.
ΙΙόϊον είναι εκείνο τό όποιον καταρρέει έκ του ύψους 

τών όρεων χωρίς να συντριβή ;

66.
Ποιον ε’ναι εκείνο τό όποιον ταξειοεύει μετά ταχύτη- 

τος χωρίς πτερά, χωρίς πόδας καί ούτε βράχο; ούτε όρη 
τδ κρατούν ;

67.
Ποια είναι τά δε'κκ έκεΐνα δένδρα τά φέροντα έπδ τής 

κορυφής αύτών όμαλάς πέτρα;;

68.
Διά τών γραμμάτων σ ρ χ ι α σχημάτισον δύο λέξεις.

69.
Είς άλλο πωποτε ούδέν τής οικουμένης μέρος 

καρδίας οέν άνέφλεξεν ό τής πατρίδα; έρως,

51. ΊΙ λέξις Νιαγάρα ή μάλλον Ό ν ι α κ ά ρ ρ α 
είναι τής γλώσσης τών αυτοχθόνων Είρωκουεσίων καί ση
μαίνει ύδωρ βροντα~ον· έδόθη δέ είς τδν καταρράκτην τοΰτον 
τδ άνομα τοΰτο ένεκα τοΰ τρομερού πατάγου μεθ’ ού κα - 
ταπίπτουσι τά ύδατα αύτοΰ. 52. Αργύρου στερούμενοι, 
ίαμβον ίάλλωμεν. 53. Κέρδος Κέδρος. 54. ΊΙ κολακεία 
είναι κίβδηλον νόμισμα, δπερ οί βλάκες μόνον λαμβάνουσι 
55· ’Αράχνη. 57 Γέρας, δέρας. Πέρας, τέρας. 59. Τδ 
στοιχέϊον Β. 60 1’όροιος δεσμό;. 61 χαρά-άρά 62. Τάφρος

Λ Υ Τ A I.

Κυρίαι: Μαρία Γ. Οίκονομίδου, Ελένη Α. Δρακοπού
λου, Αίκ. Κουμαριανοΰ, Σ’’, Μικρά άναγνώστρια τής 
«Χλωρίδας», Καλλιόπη Παπαδοπούλαν, Ο. Χατζή Δη · 
μητρίου (’Αθήνας), ’Ασπασία Γρηγοριάδου (Σμύρνης), Σο
φία Ν’(Αλεξάνδρειαν), Ρωξάνη Ε. Παπάζογλου, Χριστίνα 
Δ. Μόσχου, Κυρία Π’ κ. κ. Αναστάσιος Δ. Εύγενίδης, 
Ν· ί’αζής, Λ. Πρατσάνος, ’Ισοσκελής, Νικόλαος Μόσχος, 
Πασχάλη; Άντωνιάδης, Γεώργιος Ε I’Αθήνας), ’Αλέξαν
δρος Γρηγοριάδης, Τ. Ν, Γ. I. Κυριάκός..

Trnois Βοττχρα Και Σ/ζ;.


