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Τό d ε .Ιτ ί ο ν δίδοται ctwpedr πρός τούς συνδρομητάς τής X .1 ω ρ ί δ ο ς.

Τή 51 Δεκεμβρίου Λήγει τό πρώτον έτος τής
« Χ.Ιωρίδος ». Κατά τό δεύτερον αύτής έτος η
διεύθυνσις Αναγκάζεται δπως άναβιβάση τήν έτησίαν συδρομήν διά μέν τούς έν ΚωνςαντινουπόΛει είς 2 αργυρά μετζίτια' διά δέ τούς έν ταϊς
έπαρχίαις καί ά.ί.ίοδαπή εις φράγκα Τ2· Οί έν
Κωνσταντινουπδ.Ιει κύριοι συνδρομηταί, οί έπιθυμοϋντες νά έζακοΛουθήσωσι Λαμβάνοντες τήν
«Χ.Ιωρίδα» καΐ κατά τό δεύτερον έτος, παρακαΛοΰνται δπως π.Ιηρώσωσι τήν συνδρομήν αύτών
άμέσως άμα τή παραλαβή τοΰ πρώτου τεύχους,
οί δέ έν ταϊς έπαρχίαις καί άΛΛοδαπή, ένεκα τής
κατά τό Λήγον έτος άπωΛείας πο.ΙΛών φύ.ΙΛων
καί καταχρήσεων ανταποκριτών τινων, παραχαΛοΰνται ν' άποστείΛωσι πρός τήν διεύθυνσιν
πρό τής I Ιανουάριου 1880, τό τίμημα τής συν
δρομής, δπως μή έπέ.Ιθη διακοπή τής άποστοΛής
τοδ φύΛΛου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.
95. Χλωρίς. Έκδίδοται κατά μήνα. Τόμος Α'.
Έτος Α'. Τεύχος ΙΑ'. Μήν Νοέμβριος 1879. Έν
Κωνσταντινουπόκει, έκ τού τυπογραφείου Α. Κορόμηλά,
4ον σελ. 241. — 264. Περιεχόμενα: Μυθικαί πα
ραδόσεις καί δημοτικά άσματα περί τού μεγάλου Πέτρου
παρά τοίς 'Ρώσσοις. — Ή Σιβηριανή νεάνις, ϋπό Xa
vier de Maistre, (συν.). — 'Ρωμαντικόν έπεισόδιον
τού βίου τοΰ πρώην έμίρου τής Άφγανίας Σέρ-Άλή.
— Τό μέλλον τής Κωνσταντινουπόλεως, ϋπό Γ. Κατσελίδη· — Μή φονεύετε τούς εΰεργέτας ήμών, ϋπό Ν.
Κουμαριανοΰ. — '11 λέζις Grec. — Άνέκδοτον περί
Βίσμαρκ. — Αύο γνώμαι.—’Αλήθειαι. — Τό φσμα. —
Σύμμικτα—Υγιεινή.—Πρακτικαί γνώσεις.
96. Τό οίκον ομ ικόν ζήτημα, ύπό I. Α. Σούτσου, καθηγητού έν τφ έθνικφ Πανεπιστημίιρ. Έν ΆΟήναις, έκ τού τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1879,
8ον, σελ. 59.
97. Εγχειρίδιου διαιτητικής καί άνευ ό ργάνων σώμα σ κ ίας, κατά τήν νεωτάτην μέθοδον τού
Γερμανού Ιατρού Sehreber, μετά τών αναγκαίων σχη
μάτων ϋπό Χριστοφόροο Νέζερ, καθηγητού τής γερ
μανικής καί γυμναστικής έν τε τφ Ζαππείφ καί έν τφ
παρθεναγωγείφ τής φιλεκπαιδευτικής έταιρίας Π αλ
λά δ ο ς. Άδείφ τού 'Υπουργείου τής δημ. έκπαιδεύσεως. Έν Κων/πόλει, 8ον, σελ. 62. Τιμ. 1/2 μετζ.
98. Ιστορικά! άναμνήσεις, ϋπό Νικ. Δραγούμη.
Έκδοσις δευτέρα. Τόμος Α' καί Β', 8ον, σελ. μ', 348,

ιδ', 371. Έν Άθήναις, έκ τού τυπογραφείου X. Ν. Φιλαδελφέως, 1879, φρ. 12.
99. Τών έτών πάντων ήμερολόγιον. ϋπό Οΰτινος. Έν Άθήναις 1880. Έκ τού τυπογραφείου τής
Καλιρρόης. 8ον σελ. 148. Τιμ. φρ, 3. Περιεχόμενα:
Ιϊρόλογος τού συγγραφέως. — Διατί δέν νυμφευόμεθα
κατά Μάϊον.—Δεισιδαίμονες ΙδέαιπερΙ τών έκλείψεων.
— Περί τινων δοξασιών καί έξεων τών Ζουλού. — ΟΙ
Άγγλοι έν Ίνδίαις καί Ιδίως έν Άφγανική.— Μυθικαί
παραδόσεις κα’. δημοτικά φσματα περί τού μεγάλου
Πέτρου παρά τοΤς Έώσσοις. — Ό Καβοϋρ έν τισι κρισίμοις στιγμαΤς. — Αί περί διπλωματών άστρολογικαί
προφητεΐαι. — Παράρτημα τού προηγουμένου κεφα
λαίου. — Ό Οίκ. Πατριάρχης Ιερεμίας χειραφετών.
έν Μόσχα τήν 'Ρωσσικήν έκκλησίαν. — ΈπιδόρπιονΝυκτερινά γυμνάσια, έν Αύλή Αύτοκρατορική.—Καισαροβασιλικών αισθημάτων λεπτότης.
100. Βυζαντινόν Ήμερολόγιον τού Βισέκτου έτους 1880 ύπό Κ. Χρυσαφϊδου. Έτος Β'.
Έκδίδοται δαπάνη Γ. Σεϊτανίδου. Έν Κων/πόλει, έκ
τού τυπογραφείου Α. Κορόμηλά. ’Οκτώβριος τού 1879.
8ον. σελ. 208. Τιμ. φρ. 3. Π ε ρ ιεχ ό μ εν α: Έποχαί.
— Έορταί κτλ. —Πληθυσμός τής Ελλάδος κατά τό
έτος 1879. — Αύτοκρατορικός οϊκος τής Τουρκίας. —
Βασιλικός οΐκος τής Ελλάδος. — Επιστημονικά. —
— ’Απομνημονεύματα ένός παιγνιοχάρτου. — ’Ανά
μικτα, — 'Ρωμαντικόν έπεισόδιον τοΰ βίου τού πρώην
έμίρου τής Άφγανίας Σέρ Άλή. — 'Υπάρχει Θεός (α
πόσπασμα άνεκδότου ποιήματος.
101. Κανονισμός τής έν Κωνσταντίνουπόλει έταιρίας τώ ν Με σα ιω ν ικώ ν Ερευνών·
Έν Κωνσταντινουπόλει, αθοθ'. 8ον σελ. 15.
102. Ά θ ή ν α ι ο ν. Έν Άθήναις. Τόμου Η' τεύχος
Γ' τών μηνών Σεπτεμβρίου καί ’Οκτωβρίου. Περιεχό
μενα: Περί τής άνακαλύψεως ουρανίων σωμάτων διά
τού ϋπολογισμοΰ, ϋπό Δ. Κ. Κοκκίδου — Κριτικά καΐ
γραμματικά, ϋπό Κ. Σ. Κόντου. — Περί τοΰ «ού μήν
άλλά· «ού μέντοι άλλά» «ού γάρ άλλά», ύπό Χρυσοσθένους Βαλασσίδου. — ’Έγγραφον τής κοινότητος τής
νήσου Πάρου πρός τόν ζαπουδάν πασΔν, ϋπό Ίω. Πρω
τοδίκου. — Έπιγραφαί Αττικής ανέκδοτοι, ϋπό Στεφ.
Α. Κουμανούδη. — Βιβλιογραφία ϋπό τοΰ αύτοΰ. Πλά
τωνος Κριτών είς τήν καθομιλημένην, γλώσσαν ύπό
Δημ. Γούναρη. — Βιβλία νεοφανή. — Μετεωρολογικά!
παρατήσεις. — Παροράματα.
103. Παρνασσός. Έν Άθήναις. Τόμος Γ'. Τεΰχος
Γ'. ’Οκτώβριος 1879. Περιεχόμενα. ’Ιγνατίου Μοσχάκη, Μελέτη περί τοΰ πρώτου άνθρώπου καί τής αρ
χής αύτοΰ. — Κωνσταντίνου Ε. Κόντου, Γλωσσικά!
παρατηρήσεις. §. 4. Γραφειοδής, ούχί γραφιοειδής, ή γραφοειδής. —’Αθανασίου Πετρίδου, Περί
Ίθώμης καί Μεσσήνης. —Γεωργίου Ν. Ζαβιτσάνου,
Έγκόμιον ’Αντωνίου Ιερωνύμου Βαλάρδου, ϋπό I. Β.
Δουμα. — Σ. Π. Λ. Πομπήιοι καί Ηράκλειον, ϋπό Μι
χαήλ Roggiero.—Π. I. Φ. 'Ο μύθος τοΰ Φαύστου κατά
τόν Barine. — ’Αρχαιολογικά. — Τό αρχαιολογικόν
μουσεΐον Τεγέας. —Ό Λέων τής νήσου Κέω. — Είδή| σεις. —Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός.

2

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ.
'-----

104. Πλάτων. Έν Άθήναις. Τόμο; Α'. Τεΰχος, IB'.
’Οκτώβριος 1879. [Ελληνικός Διδασκαλικό; Σύλλογος]
Περιεχόμενα; Περί έποπτ κής διδασκαλίας ύπό Άρι■στ. Κ. Σπαθάκη.— Έκ τής Γυμναστικής Ιίαιδαγωγίας
τοΰ GllStav Taiilow. — Δημοτική παίδευσις και καθο
δική ψηφοφορία ύπό Νικοζλέου; Καζάζη.—Φιλοσοφία
τοΟ λαοΟ ύπό Ν. ’Αναστασίου.—Δωρεαί βιβλίων ύπέρ
τής βιβλιοθήκης τοϋ Συλλόγου.—Γνωστοποίησις Έλλ.
Διδασκαλικοί! Συλλόγου.
103. Γαληνός. Έν Άθήναις, 24 Νοεμβρίου 1879.
Άριθ. 47. Περιεχόμενα: Χειρουργική κλινική Θ.
Άρεταίου. Ατρησία τοΰ δακτυλίου. — Περί μεταλλοσκοπήσεω; καί μεταλλοθεραπιυτικής. —Έκθεσις άναλύσεως τοϋ έν Γαργαλιάνοις ϋδροθειούχου ΰδατος (συν.)
— Τραυματική τελεία έξάρθρησις μεσαίου κοπτήρος
τής άνω σιαγόνος. Μετεμφύτευσις Ίασις. — θεραπ.
τής χλωρώσεω; ή αύτοτελοΟς αναιμίας. — Θεραπ. τής
παρέγχυμα τική; κερατίτιδος. — Δελτίον άποβιώσεων.
— Παροράματα.
106. ’Πώς. Έν Κωνσταντινουπόλει. Σεπτέμβριος
1879. ’Αριθ. 6. Περιεχόμενα: ’Αγγελία. — Τό σή
μερον καί αΰριον τοϋ άνθρώπου.—'Ελληνικά! σκηναί.
—ΧλωριοΟχον Νάτριον ή κοινόν άλας.—'π άνοιςις καί
τ’άδελφομυρισμένα.—Παιδική άνθοδέσμη, Τί ή ψιψΐκα έδίδαξεν είς τήν Χρυσήν.—Πενταχιλιόλυτρον κολοκύνθιον,— Ξένα σώματα έν τφ άνθρώπφ.—Αριθμοί.—.
Αίνιγμα.—Κλεΐ;
Λύσις προβλήμα-ος Ε' τεύχους. —
Αλληλογραφία.—Πρός τού; Κυρίου; Συνδρομητάς ήμών.

Ε IΔ IIΣ ΕI Σ.
'Η πρό τίνος σσστάσα έν Κωνσταντινουπόλει .'Εται
ρία τών Μεσαιωνικών ερευνών, αγγέλλει δι’εγκυκλίου
αύτής, εις πάντα τά έπιστημονικόν καί φιλολογικόν
σκοπόν προτιθέμενα σωματεία, τού; αρχιερείς, τούς
καθηγητάς καί διδασκάλους, δημοσιογράφους καί πάν
τα λόγιον, τήν σύστασιν καί τόν σκοπόν αύτής, έπικαλεΤται δέ παντός όμογενοΰς τήν ήθικήν ή ύλικήν
σύμπραξιν πρός έπίτευξιν τοϋ σκοποΰ δν ή Εταιρία
έπιδιώκει. Μή δυνάμενοι, ένεκα τών στενών ορίων τοΰ
Δελτ ίου, νά δημοσιεύσωμεν ολόκληρον τήν έγκύκλιον,
άποσπώμεν μόνον τά; έξής περικοπάς,
«Τό πρακτικώτερον τή; έργασία; τής Έταιρίας άποτέλ.εσμα έσται ή περισυνάθροισις πάντων τών προϊόν
τος τής τέχνης καί βιομηχανίας τοΰ έλληνικοΰ μεσαίωνος, νομισμάτων, μεταλλίων, χειρογράφων κλπ. άτινα
διασωζόμενα μέλλουσι κεϊσθαι έν Μουσείφ προσιτά
παντί τή; Ιστορίας τών επιστημών, γραμμάτων καί
τεχνών έραστή, άπαλλαττόμενα δέ τής τύχης τή; είς
τήν άλλοδαπήν μεταφοράς· άλλως τε, ούδέν έτερον
συμβάλλεται τοσοΰτον εί; τήν ακριβή μελέτην τών
μέσων χρόνων τοΰ βίου τοΰ 'Ελληνισμού, δσον ή αυ
τοψία τών διαφόρων τή; τέχνη;, τή; βιομηχανίας, τοΰ
λόγου, τή; μνήμης, τής φαντασία; προϊόντων· διά τή;
άπό κοινοΰ συνεργασία; τών τή; Έταιρίας μελών κατορθωθήσεται ή σύστασις βιβλιοθήκης, περιεχούση;
παν δ,τι χρήσιμον είς τά; ήμετέρας μελέτα;, ώ; καί ή
δημοσ'ευσι; δελτίου τινός, έν ω ποικίλαι διατριβαί καί
ανακοινώσεις τών μελών έκδοθήσονται.
• Πρό; έπίτευςιν σκοποΰ τοσοΰτον δυσχεροΰς καί έθνικώτατον έχοντος τό ένδιαφέρον απαιτείται ή ύλική
καί ήθική έκάστου σύμπραξις· πάσα σονδρομή συνισταμένη καί εί; έν φύλλον χειρογράφου άνεκδότου έ'

σται πολύτιμος συμβολή είς τήν ύπό τής Έταιρίας
καταρτιζομένην ακριβή ιστορίαν τοΰ κατά τούς μέσοι;
χρόνους Ελληνισμού- ό οβολός τής χήρας, τό λεπτόν
τοΰ πένητο; είσ.ν εύπρόσδεκτα μετ’ ευγνωμοσύνηςπάσα δωρεά είς βιβλία οίαδήποτε πλουτίζουσα τήν
πενιχρόν τής Έταιρίας β;βλιοθήκην γράφει συνάμα καί
μίαν σελίδα, ίν έδάφιον, ένα μόνον στίχον τής γραφό
μενης μεσήΛικος τοΰ Ελληνισμού ιστορίας. Μία δια
τριβή, ‘έν ύπομνημάτιον έπί τίνος θέματος τών έν τφ
διαγράμματι, τφ παρασυναπτομένψ τφ Κανονισμφ, έ
σται ε-'ς τίτλο; εύγνωμοσύνης πρό; τόν γράψαντα τοΰ
το. Μια ένθαρρυντι ή έπιστολή, έν άρθρον φιλόφρονος
δημοσιογραφικού οργάνου, πάντα έ'σονται πο ύτιμον έφόδιον έν τή δυσχερεϊ σταδιοδρομία, ήν ήμΐν αύτοΐς
προεστησάμεθα, έν πόλει, ήν καθηγίασεν ή εύλάβεια
Ελληνισμού βαρυστενάκτων ή εύκλεών χρόνων καί ήμερών·.
— Επιμέλεια τού έν Κωνσταντινουπόλει πρεσοευτοΰ
κόμητος Χάσφελδ, ήγόρασεν έσχάτως ή γερμανική κυ
βέρνησες πολυτιμοτάτην συλλογήν άρχαίων λαμπρών
λειψάνων Περγαμηνής τέχνης προωρισμένην νά κοσμήση τό έν Βερολίνφ Μουσεΐον. Αί περί άγοράς τής συλ
λογής ταύτης διαπραγματεύσεις πρό πολλοΰ χρόνου
άρξάμεναι διήλθον άνά μέσον πολλών περιπετειών, έως
ού ήναγκάσθη ή γερμανική κυβέρνησι; νά σογκατατεθή
είς τήν αίτηθεΐσαν ύπέρογκον τιμήν, 'ίνα μή ή πολύ
τιμος συλλογή περιέλθη είς άλλα; χεΐρας.
— Έν Νεαπόλει έξεδόθη έσχάτως ύπό τ· ΰ Κ. Pailiglione περίεργο; μονογραφία περί τού Γεωργίου Καστριώτου καί τών απογόνων αύτοΰ.
— Εί; τό προσεχές φύλλον τοϋ · Δελτίου τή; γεω
γραφική; Εταιρία; » τής 'Ρώμη; θά δημοσιευθή ύ ύπό
τοΰ Κ. Γουβερνάτη έκπονηθεί; έθνογραφικός χάρτη;
τής ’Ηπείρου.
— Άπό τής 8 Νοεμβρίου ήρξατο δημοσιευομένη έν
έπιφυλλίδι τοΰ έν Άθήναις «’Ραμπαγά» μετάφρασις
τής πολύκροτου μυθιστορία; τοΰ Αιμίλιου Ζολά .Νανά·— Αγγέλλεται ή κατά τήν 1 ’Ιανουαρίου έκδοσι; έν
Λονδίνψ έλληνικοΰ ήμερολογίου ύπό τόν τίτλον II ανελλήνιον 'Ημερολόγιον ύπό τοΰ κ. Σ. ΓΙαρασυράκη. Ή 'ύλη τοΰ ήμερολογίου τούτου ε’ναι πλούσια
άπαρτιζομένη έκ διαφόρων πραγματειών συντεταγμέ
νων έλληνιστί καί αγγλιστί. Τό Πανελλήνιον Ήμερόγιον θά κοσμήται ύπό πολλών εικονογραφιών
καί θέλει τιμάσθαι, λαμπρώ; δεδεμένον, δέκα σελινίων
καί έξ πενών.
— Συνέστη έν Άθήναις Φαρμακευτικό; Σύλλογο; ύπό
τήν έπωνυμίαν ό · Διοσκουρίδη; ·.
— Επαυσεν ή έκδοσι; τοΰ «Σύμπαντο;· περιοδικοί!
έκδιδομένου έν Άθήναις.
— Ο! έν Άθήναις κ. κ. Γ. X. Δροσίνης καί Δ. Ε.
Ήλιόπουλος άγγέλλουσι τήν έκδοσιν τών πολιτικών
λόγων τοΰ μακαρίτου Ε. Δεληγεώργη μετά προλόγου,
Οιασαφητικών σημειώσεων, είκόνο; καί βιογραφία; τοΰ
βήτορος. Τιμή συνδρομής έν Κων/πόλει φρ. 3. Συνδρομηταί έγγράφονται έν τφ βιβλιοπωλε·’φ τοϋ Πανώριου
καί Άλιμπέρτου.
— Ό ένταΰθα κ. I. Μαργαρίτης άγγέλλει τήν έκδοσιν περιοδικού συγγράμματος κατά δεκαπενθημερίαν
έκδιδομένου ύπό τόν τίτλον « Εικονογραφημένος Κό
σμο; ·.
— Ο! κ κ. Β. Σωτηριάδης καί Γ. Φραγκίδη; άγγέλ
λουσι τήν έκδοσιν τοΰ έσχάτως έν Γαλλία δημοσιευθέντος συγγράμματος α’Η ώραία άδελφή ένός πάπα. (La
belle soeur d’un pape).
— Ό κ. Εύστράτιος Όρφανίδης έκδίδει προσεχώς τό
μυθιστόρημα τοΰ Άδόλφσυ Βελώ «Οί Στραγγαλισταί·.
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Έτησία συνδρομή έν Κων|πόλει 1 1/2 άργ. Μετζηδιές· έν ταΐ; έπαρχίαις 2· έν άλλοδαπή φρ. 12.
At σύνδρομα! προπληρώνονται καί δρχονται άπό τής
1 ’Ιανουαρίου ή 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.
Αιτήσεις έκ τοΰ έξωτερικοΰ πρός έγγραφήν συνδρο
μητών, μή συνοδευόμενοι ύπό τοΰ τιμήματος τή; συν
δρομής, είσίν άπαράδεκτοι.
Τεύχη τοΰ περιοδικού πρός 2 γρ. έκαστον πωλοΰνται έν Γαλατά έν τφ γραφ !ψ τή: Χλωρίδο ; καί^αρά
τοΐς βιβλιοπώλαις κ. κ Δ. Φιλικφ καί I. Άλιμπέρτηέν Πέρα παρά τω βιβλιοπώλει Μαραγκφ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Ό Κ. Βάδδιγκτων
καί ό έν Γαλλία φιλελληνισμός, ύπό Ελευθερίου θωμά.
Τιμ. γρ. άργ. 3.'
ΓΓΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Έν Γαλατά Χαβιαρόχανον Άριθ. 1.

Ά.Ι.Ιη.Ιογγαφία της «Χ.Ινζίύος'»·

Καν Π. I. Σ. Ιδού έν εύφυέ; αίνιγμα τοΰ κ. A. Ρ.
Ί’αγκαβή·
Τό π ρ ώ τ ό ν μου είναι νησί
Τό δεύτερόν μου είσαι σύ.
Όταν γλυκά χαμογελά; μέ τοΰ ματιού τήν κόχη·
Έγώ είμαι τό δλον μου όσάκι; λέγεις Όχι.

(Κώ-φώ;-Κωφό;)—κ. Ν. Σ. Κων|πολιν. Σάς εύχαριστοΰμεν. ·— κ. X. Κ. Αθήνας. Δυστυχώ; δέν έχομεν
— κ. Ί. Σμύρνην, θά δημοσιευθή εί; τό φυλλάδιον τοΰ
Δεκεμβρίου.—κ. Ξ. Μ. Αθήνα;. Άπεστάλησαν τήν παρελθοΰσαν τετάρτην. — κ. Σ. Κ. Κων/πολιν. Μήπω;
καί Ιατρός τις, καθά γράφει έφημερίς τις, δέν έπέγραψεν έπί τή; θύρα; τοΰ οικήματος του μεγάλοι; γράμμασι, «Ό προμηθεύων δέκα άσθενεΐ; θεραπεύεται δω
ρεάν;.—Ξ. Λ. Αθήνας. Έλήφθησαν σά; εύγνωμονοΰμεν. — Πήγασον. Μετά λύπη; δέν δυνάμεθα νά τού;
δημοσιεύσωμεν.— ■"Πολιτικά καί θρησκευτικά δέν
δημοσιεύομεν. — κ. Μ Κ. Κ/πολιν. ’Έλθετε εί; τό
γραφεΐον δπως άπ’εύθεία; συνεννοηθήτε μετά τοΰ διευθυντοΰ τή; Χλωρίοος.—κ. Ρ. Τ. Βουκουρέστιον. Α
σμένως άποδεχόμεθα τά; προτάσεις σας-—Τριαστέρφ
κυρία. Ή φρόνησις τής γυναικός, κατά τούς Αφγα
νούς, εύρίσκεται ύπό τήν πτέρναν της.—κ. Β. Δ. Σμύρ
νην. Έπι τφ δρψ δμως δτι έντός μηνός θά έχωμεν τά
χρήματα.—Ένί φίλφ τή; «Χλωρίδο;·. Σά; εύχαριστοΰμεν. — κ. Κ. Λ. Κων/πολιν. Είναι παράλογος ή άξίωσις σας. — κ. Ν. Φ Κωνσταντινούπολή. Έλήφθησαν.
— κ. Ο. Ε. Ό Χρόνος τοΰ Λονδίνου έχει έτήσιον
εισόδημα επτακοσίων είκοσι χιλιάδων λιρών στερ
λινών, έξοδα δέ τό ήμισυ τοΰ ποσοΰ τούτου. Τό μεγαλείτερον μέρος τών εισοδημάτων προέρχεται άπό τών
άγγελιών. Μυθώδη ε’ναι τά ποσά άτινα πληρόνουσι τά
αγγλικά Ιδίως φύλλα είς τηλεγραφήματα. Ούτω, οί γάμοι τοΰ βασιλέως τής Ισπανία; κατά τό 1878 έστοίχισαν τφ Χρόνψ 8,000 φρ. διά τηλεγραφήματα. Ή
συνθήκη τοΰ Βερολίνου περί τά; 20,000 φρ. Διά τά
τηλεγραφήματα άτινα ήγγελλον τόν έν τφ Άκρωτηρίφ
θάνατον τοΰ πρίγκηπο; Ναπολέοντος καί άτινα κατεΐχον τέσσαρα; δλας στήλας, τό οργανον τοΰ άστεω; έπλήρωσε 32,000 φρ. Έν έτέρω φύλλφ ύπήρχον τη
λεγραφήματα περί τής αύτή; ύποθέσεω; στοιχίσαντα
35,000 φρ.— κ. Β. Γ. I. Αλεξάνδρειαν. Δι’ επιστολής
έπί συστάσει. — κ. Ε. Ξ.—κ. Ε. Ξ. Κων/πολιν.

Είς τήν Καν Β. ώς καί είς τόν κύριον Γ. άποστέλλεται
τακτικώς τό φύλλον. Έάν χάνονται έν τφ ταχυδρομείω
δέν εέμεθα ύπεύθονοι ήμεΐς.—κ. Γ. Ε. Κων|πολιν. Προ
σεχώς θά δημοσιευθή.—Σπουδαΐον φίλον τής Χλωρί
δο ζ. Σύρον. Ο! υιοί τοΰ Ζεβεδαίου ποιον ε’χον πατέρα;
—κ. Κ. Ο. II. I, Σ. Τ, Κων/πολιν. Έλήφθησαν. —
Ή πραγματεία σας μάς ένεθύμησε τήν έξής βαθεΐαν
τψόντι σκέψιν ήν έκαμεν ευήθης τις : « Δέν γνωρίζω
άλλο μέρος, εί; τό όποιον νά συμβαίνωσι τόσιρ περίεργα
πράγματα, ώ; εϊς αύτόν έδώ τόν κόσμον I

ΙΙ1ΙΕΡ0Λ0ΓΙ0Χ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.

'Έχωχ ήμ.50. Ή ήμ. εχει ωρ. 10 χα'ι ήνύξώρ
13
14

13

16
17
18
19
20

/4.

1 Π. Κοσμά καί Δαμιανού τών Αναργύρων.
2 Π. Άκινδύνου Μάρτυρος καί τών σύν αύτφ.
Ν. Σ. ώρ. 2, λ 34 π μ
ν.
Άκεψιμά
μαρτ. καί ή Κατάθ. τοΰ λειψ.
3
Γεωργίου Μεγαλομ.
4 Κ. Ίωαννικίου καί Έρμαιου ίερομάρτ.
5 Δ. Γαλακτίωνο; καί Έπιστήμη; τών μαρτύρων.
6 Τ. Παύλου αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως.
7 Τ. Τών έν Μελιτινή33. Μαρ. καίΛαζάρ τοΰόσ.
8 Π. Ή Σύναξις τοϋ άρχιστρατήγ. Μιχαήλ Αργία.

Σ Πρώτ. Τέτ. ώρ. 8, λ. 31 μ. μ.
21
22
23
24
23
26
27
28

9
10
11
12
13
14
15
16

Π. Όνησιοφόρου καί ΙΙορφυρίου τών μαρτ.
Σ. Έράστου, Όλυμπά καί Όρέστου μάρτ.
Κ. Μηνά, Βίκτορος καί Βικεντίου.
Δ. Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος.
Τ. Ίωάννου Άρχ. Κων|πόλεως. Αργία.
Τ. Φιλίππου τοΰ ’Αποστόλου.
Π. Γούρια, Σαμωνά καί Άβίβου μάρτ.
Π. Ματθαίου τοΰ Εύαγγελιστοΰ.

Πανσέλ. ώρ. 10, λ. 53 μ. μ.
29 17 Σ. Γρηγορίου έπισκόπου Νεοκαισαρείας.
30 18 Κ. Πλάτωνος καί Έωμανοΰ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.

1
2
3
4
3
6

19
20
21
22
23
24

Δ. Άβδιού τοϋ Προφήτου.
Τ. Πρόκλου καί Γρηγορίου.
Τ Τά Είσόδια τή; Θεοτόκου. Αργία.
Π. Φιλήμονο; καί τών σύν αύτφ.
Π. Γρηγορίου καί Άμφιλοχίου έπισκ. Ίκονίου.
Σ. Κλήμεντος Π. 'Ρώμη; καί Πέτρου Άλεξανδρ.

23
26
27
28
29
30

Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος.
Άλωπίου καί Νίκωνο; τοΰ μετανοητοΰ.
Ίωάννου μεγαλομάρ τοϋ Πέρσου.
Στεφάνου καί Είρηνάρχου Μάρτ.
Ιίαραμόνου καί Φιλομένου τών Μαρτ.
Άνδρέου τοΰΆποστ. καί Πρωτοκλήτου. Άργ.

Σ. Τελ. τέτ. ώρ. 9 λ. 39 μ. μ.

7
8
9
10
11
12

Κ.

Δ.
Τ.
Τ.
Π.
Π.

4

ΔΕΛΤΙΟΝ ΓΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ
ΑΙΧΙΓΜΑΤΑ και ΠΡΟΒΛΙΙΗΑΤΑ.

73.
ΙΙόΟεν ή ίέξις ‘Γίιννα;ι

74.
Γεωργός κατέλιπεν είς τούς τρεις οΐοΰς τοο 17 βόας
καί παρήγγειλε νά διανβμηθώσιν ώς ακολούθως : Ό ά.
οίός νά λάβη τό 1/2 αύτών, ό 6' τό 1/3 καί ό γ' τό
1/9, έπί τφ δρψ νά διανεμηθώσι καί ο! 17 βόες καί
άπαντες νά λάβουν άκεραίους βόας.
Πόσους έλαβεν έκαστος ;

75.
Κυνηγός πυροβολήσας έπί δένδρου, έφ ού έκάθηντο
17 πτηνά, φονεύει τά 4. Πόσα έμεινον έπί τοΒ δένδρου.

76.
(Τφ λύτη δωρηθήσεται έν Ήμερολόγιον.)
Κ;;ά π;;τ;; φ;;ο;;;ι τ;; Θ;;; χ;; ά δ;;;ε;; δ;
*>>>»>* 8;;;; δ;; τ;; φ;;;ί;;;

77.
Διά τών λέξεων τής φράσεως Ίον Ήρας σχημάτισον Ιστορικόν τι όνομα.

3. 'Ενός τών ’Αργοναυτών.
’Αεροναύτου καί συγγραφέας Γάλλου.
’Αρχαίου τινός ϊλληνος καλλιτέχνου.
ΤοΒ έφευρετοΒ τής τυπογραφίας.
ΆμερικανοΒ φυσικοΒ
’Ενδόξου τινός πόλεως
ΠοταμοΟ τής ’Αφρικής
10. ΠοιητοΟ Λατίνου.
11. ΊταλοΒ φιλέλληνος.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

83.
"Η μήτηρ μου μ’ έγέννησεν άσπλάχνως πατηθείσα
ή δυστυχής! έξέπνευσεν είς τούς άγρούς ταφεΤσα.
Κ’ έγώ σκληρώς άποσπασθείς, είς φυλακήν έκλείσθην,
άλλά φριχτήν έκδίκησιν φυλακισθεΐς ώρκίσθην
καί μ’ δσους σχετισθώ καί κάμω θιασώτας,
είς ατοπήματα ώθώ καί καθιστώ προδότας.
Καί δμως εΐμ’εύχάριστος· ’ς τούς οίκους σας έμβαίνω,
καί δπαντας εύφραίνω.
Θερμόν δεν είμαι, φίλε μου, πλήν μάθε δτι καίω·
δν έχης πνεΟμα, μ’ έλυσες· δν οχι ώ! σέ κλαίω.

84.
Κοιμώμαι δίχως ονειρον ποτέ νά μ’ ένοχλήση
Καί δέν φοβούμαι πώποτε θνητός νά μ’ έξυπνήση
Έάν τά δύο λείψωσι μεσαία μου στοιχεία
’Εν άνθηρφ έγείρομαι άμέσως ήλικία.

78
Τρεϊς προθέσεις μέ συνθέτουν, ών προσμειδι? ή μέση·
φεΰ I έάν είς τό πουγγί σας ή τριάς αύτή συμπέση!

ΛΥΣΕΙΣ.

79.
(Τφ λύτη δωρηθήσεται έν βιβλίον.)
Έρχομαι ύστερα άπ’ τά φασούλια,
άλλ’ οχι ύστερα άπ* τής φακ^αϊς.
Δ. Γρ. Κ.

80.
Ή φήμη τών άγώνων μου μέ δάφνας έκοσμείτο,
Καί τ’ ονομά μου όνομα δόξης καί κλέους ήτο’Αλλ’ αίφνης χείρ αόρατος (άν ποιητοΟ ούκ οΐδα),
Άντί φασγάνου δράξασα μολύβδινον γραφίδα,
Τά μέλη μου άνέτρεψε, κάγώ ώς έκ μαγείας
Εΰρέθην δραψ γνήσιος έντός τής ’Αραβίας!
Μή άρκεσθείς ό δείλαιος είς τήν κατάστασίν μου,
’Ανέλαβε καί δεύτερον τήν μεταμόρφωσίν μου !
Νεκρόν τόν ένα πάραυτα έκ τών ποόών μου είδα
Κ’ ιδού πτηνόν μέ πτέρυγα, εΰρέθην παρ’ έλπίδα!
Καί τρίτην μεταμόρφωσίν. 'Ω, ώ, τί άσπλαγχνία !
’Απέκοψε τήν κάραν μου, άλλ’ αίφνης άρά μία
Έξήλθε τών χειλέων μου. Σΰ τώρα τήν ζωήν μου
Νά μέ χαρίσης δύνασαι, υψών τήν κεφαλήν μου.
Γ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ.

81.
Ματαίως δέν συνέγραψα, καί δμως έν τφ άμα
προδίδομαι ώς μάταιος, δν έν μου λείψη γράμμα.

82.
Διά τών αρχικών γραμμάτων τών 11 λέξεων, δς ό α
ναγνώστης παρακαλείται νά εύρη έκ τών έπομένων πλη
ροφοριών, σχηματίζεται τό όνομα ήγεμόνος τινός τών
Γότθων.
1. Μεγάλης έπαρχίας τής 'Ρωσσίας .
2. ’Επιφανούς πρωθυπουργοί τής Γαλλίας.

63. Σωκράτης. (Τρωάς, Ήτα, ’Αραράτ, Σάρα, Ώρα,
Κρήτη, Σωτήρ, Ταώς, Κάρ, Κώς, 'Ηττα, ’Ρακή, 'Ρήτωρ, Τατάς. Άρης.

64.

Ψ A Ρ Α
Α Γ A Ρ

Ρ Α Μ Α
A Ρ Α Ψ
65. Ό καταράκτης. 66. ΝοΒς. 67. Οί δάκτυλοι.
68. Ί'άχις — Χάρις. 69. Πνύξ. 70. Όνειρον. 71. Νό
μος. 72. Σκιά.

ΑΥΤΑΙ.
Κυρία1
·: Μαρία Γ. Οίχονομίδου, Αίκ. ΚουμαριανοΒ,
Σταματίνα Π. Παππαδοπούλου (’Αθηνών). 'Ροξάνη Ε.
Παπάζογλου, Μαρία Θ. Λιβανιού (’Αθηνών). Μικρά άναγνώστρια τής «Χλωρίδος·, Καλιρρόη Δημητρςάδου, ’Α
σπασία Γρηγοριάδου (Σμύρνης), Σοφία Ν* (Αλεξάν
δρειάς)· κ. κ. ’Αναστάσιος Δ. Εΰγενίδης, Α. Πρατσάνος, ’Ισοσκελής, Έγώ, Σωκράτης Ο”, Γεώργιος Θ. (’Α
θηνών), I. Κυριάκός, Σ”, Είς, Μ. Αλεξάνδρου.

ΕΚ. ΤΟΙ* ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α· ΚΟΡΟΜΗΛΑ.

