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Τό 41J τ ίο ν δίδοται δωρεάν πρός τούς συνδρομητάς τής X .1 ω ρ ίδ ο ς.

Τή 51 4εκεμδρίου .Ιήγει τό πρώτον ίτος τής 
« Χ.Ιωρίδος ». Κατά τό δεύτερον αύτής έτος ή 
διεύθονσις Αναγκάζεται δπως αναδιδάση τήν έ- 
τησίαν συνδρομήν διά μέν τούς έν Κωνςαντινου- 
πό.Ιει είς 2 αργυρά μετζίτια, διά δέ τούς έν ταϊς 
έπαρχίαις καί άΛ.Ιοδαπή εις φράγκα Ι2· Οί έν 
Κωνσταντινουπό.Ιει κύριοι συνδρομηταΐ, οί έπι- 
θυμοΰντες νά έζακο.Ιουθήσωσι Λαμδάνοττες τήν 
«Χ.Ιωρίδα» καΐ κατά τό δεύτερον έτος, παρακα- 
Λοΰνται νά π.Ιηρώσωσι τήν συνδρομήν αύτών 
άμέσως άμα τή παρα,Ιαδή τοΰ πρώτου τεύχους, 
οί δέ έν ταϊς έπαρχίαις καΐ ά.Ι.Ιοδαπή, 'ένεκα τής 
κατά τό .Ιήγον ίτος Απω.Ιείας ποΛΛών φύ.ΙΛων 
καΐ καταχρήσεων Ανταποκριτών τινων, παρα- 
κα.Ιοϋνται ν' αποστείΛωσι πρός τήν διεύθυνσιν 
πρό τής 1 Ιανουάριου 1880, τό τίμημα τής συν
δρομής, δπως μή έπε-Ιθη διακοπή τής Αποστολής 
τοΰ φύ,Ι.έου.

Έν τώ γραφείω τής Χ.Ιωρίδος πω.Ιεϊται 
ό Λ' τόμος αύτής, άδετος μέν πρός φρ 8, δε
δεμένος δέ πρός φρ. 10.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΑΕΛΤΙΟΝ.

107. Χλωρίς. Έκδίδοται κατά μήνα. Τόμος Α'. 
Έτος Α'. Τείχος IB'. Μήν Δεκέμβριος 1879. Έν Κων- 
σταντινουπόλει, έκ τοί τυπογραφείου Α. Κορόμηλά, 
4ον, σελ 265.—288. Περιεχόμενα: Διπλή τρα- 
γιρδία έν Κόβεντ-Γάρδεν.—Ή Χιβηριανή νεάνις, ύπό 
Xavier <le Maistre. (συν. καί τέλος). — Ή Κωνσταν
τινούπολή τοί μέλλοντος, ϋπό Γ. Κατσελίδου (συν. 
καί τέλος). — Άφηρημένοι. — Περί φαρμακοποιίας. 
— Αλήθειαι. — Σύμμικτα. — Έν άνέκδοτον τοί Άλ- 
φρέδου Μυσσέ. — 'Υγιεινή: Πνιγομένων θεραπεία. — 
Πρακτικοί γνώσεις.

108. ΓΙ ε ρ ί ψυχής, θεοί καί ή θ ι κ ο ΰ νό
μου διατριβαί ϋπό II. Βραΐλα ’Αρμένη. Έν Κων- 
σταντινουπόλει, έκ τοί τυπογραφείου Α. Κορόμηλά (ό- 
δός Πεμπτοπαζάρου, Άρ. 11) 1879. 8ον σ. ιδ' καί 209 
Εύρίσκεται παρά τοϊς έν Πέρα βιβλιοπώλ. Μαραγκό» καί 
παρά τφ Κ. Veisse. Έν Γαλατ? παρά τφ βιβλιοπωλείω 
τών τέκνων Α. Κορόμηλά καί τοΤς κ. κ. άδελφοΤς Δεπά
στα. Έν Κων/πόλει, Ζινδάν Καπού, παρά τφ Κ. Γεωρ- 
γίψ Κοπανάρη· Τιμάται φράγκων 4.

109. Προπύλαια ’Ελληνικής μύθο λ ο— 
γίας. Πρός διδασκαλίαν τής νεολαίας άμφοτέρων τών 
φύλων, καί εισαγωγή είς τήν κυρίως Επιστημονικήν

Όλομ-

μυθολβγίαν. Έν ’Αθήναις, τύποις «Προόδου· 1879. 
16ον, σελ. 120. Τιμ. φρ. 1. 50.

110. Alexandre Dilina, ο! Ούγενότοι. Μυθι
στορία έκ τοί γαλλικοί. Έκδίδοντος ’Αδεια τοί 'Υπουρ
γείου τής Δημοσίας Έκπαιδευσεως Π. Σωτηριάδοο. 
Τύποις Κ. Πληθωνίδου, 1879 8ον. σελ. 586. Εύρί
σκεται έν τφ βιβλιοπωλείφ τοί Δ. Φιλικοί. Τιμ. 1|2 
άργ. μετζ.

111. Σ. Ν. Βασιλειάδου. Σκύλλα Δράμα είς 
πράξεις πέντε. Έκδίδοται ύπό Δ. Φιλικοί. ’Εν Άθήναις, 
έ< τοΟ τυπογραφείου. Κορίννης 1879. 8ον σελ. 79. Εϋ- 
ρίσκεται έν τφ βιβλιοπωλείφ τοί Δ. Φιλικοί.

112. Armand Dllbarry. Βίος τής Δόννας 
πίας, γυναικός τοί άδελφοί ’Ιννοκεντίου τοί I', κατά 
χειρόγραφόν τι τοί ΙΖ' αίώνος, έξελληνισθείς μέν έκ 
τής γαλλική; ϋπό Δ. Γ. Μοστράτου, προστεθεικότος α
ναγκαίας τινας ύποσημειώσεις καί βραχεϊαν έν τέλει 
τοί βιβλίου περί τών παπών μελέτην, έκδοθείς δέ επι
στασία καί δαπάνη Β. Σωτηριάδου και Γ. Φραγκίδου. 
Άδεια τοί 'Υπουργείου τής Δημ. Έκπαιδεύσεως. Έν 
Κωνσταντινουπόλει 1879. Τύποις Βουτυρά καί Σ/ας. 
[Έκδίδοται κατά φυλλάδια ών έκαστον τιμάται 2 άρ- 
γυρών γροσίων ]

113. Σύντομος ό ρε ογ ραφική κ αί ύδ ρογ ρ α φι- 
κή ϊκθεσις τών κοιλάδων Πηνειοί καί θ ο ά- 
μιδος ύπό Μ. Χρυσοχόου Άθήνφσιν έκ τοί τυπογρ.. 
Ν. Γ. Πάσσαρη, 1879.’σελίδες 22.

114. Carte de Γ Epire meridional contenanl les· 
nourelles frontiers i/recques tl' apres le ΙναϊΙέ de 
Berlin Dressee par lil- Chrysochoos el publiee par 
le comili central de la defense national et de la 
fraternile. Alhenes au raois de Juillel 1879. Graves 
sur pierre par G Kuhlmann. Echelle au j000,000 me.

115. Διδακτική μέθοδος διά τήν σπουδήν, 
τών γλωσσών 'Ελληνικής καί 'Ρώμουνικής 
ήτοι ά) Γραμματική έλληνική, συνταχθείσα καί γρα- 
φεΐσα ρωμουνιστί- 6') γραμματική βωμουνική, συντα- 
χθεΤσα καί γραφεϊσα ελληνιστί γ') συμπλήρωμα, δη
λαδή γυμνάσματα, θέμα-α, έκθέσεις, διηγήσεις, μίθοι, 
έπιστολαί κτλ. είς άμφοτέρας τάς γλώσσας, πρός εφαρ
μογήν τών γραμματικών κανόνων καί πρός άσκησιν είς 
τήν σύνταξιν καί τήν έ'<θεσιν τών ιδεών· δ') παράρτη
μα, ήτοι συλλογή τών μάλλον αναγκαίων καί μάλλον 
εύχρήστων λέξεων έν τή έλληνική καί ρωμουνική 
γλώσστμ φράσεις διάφοροι καί προτάσεις, γνωμικά, διά
λογοι συνήθεις κτλ. ύπό Στυλιανοί Α. Σαράσσογλου, 
πρφην διδασκάλου τής Ελληνικής γλώσσης, διοικητι
κοί καί προξενικοί ύπαλλήλου καί έσχάτως δημοσιο
γράφου. Έν Βραίλφ, τυπογραφείου Π. Μ. Πεστεμαλ- 
τζιόγλου, 1879, 8ον, σ. 243, φρ. 5.

116. Βύρων. Έν Άθήναις, 1879. Τόμος Δ', φυλ- 
λάδιον ΣΤ'. Περιεχόμενα: Ν. Πετρή, Κάρολος 
'Ρίττερ. — Θεοδώρου Καρούσου, Βίος Δημοσθένους. 
—Π. Κουπιτώρη, Μελέτη ιστορική καί φιλολογική περί 
τής γλώσσης καί τοί έθνους τών Αλβανών.—Κ. Κυ- 
ριαζίδου, Περί τοί κατ’ έμφάνειαν θανάτου.—Ναρκίσοι» 
Άπηλιώτου, 'Ο Άπελπις—Θεοδότου Γ. Ι'εννάδη, Προ
λήψεις καί δεισιδαιμονία: παρά τοΤς άρχαίοις καί νεω- 
τέροις Έλλησι.—Τιμολέοντος Άμπελά, Κρήτες καί Βε-
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-νέτο!. — Έργασίαι φιλολογικού συλλόγου Βύρωνος — 
Γ. Β. Πινιατώρου, Τεμάχια τινά έκ τών λατινικών αύ
τοΰ ποιημάτων.

117. Δελ.τίον τής έπί τή; έμψυχώσεως τής 
εθνικής βιομηχανίας έπιτροπής. Έτος Β'. Φυλ
λάδιον 11. Νοέμβριος 1879. II ε ρ ι εχ ό μ ε ν α : Περί 
Γεωργικής έκπαιδεύσεως (Συν. καί τέλος) υπό Σ. Α. Σ. 
—Περί φυλλοξέρας, ύπό Κ. φωστηροπούλου.—Τό ζή
τημα τής σπουδαιότητο; τών δασών ύπό Ν. Χλωρού 
(συνέχεια). — Παραγγέλματα άφορώντα είς τήν οινο
ποιία-, έκ τών τού Πάλμα.—’Εργασίαι ’Επιτροπής ’Ο
λυμπίων.

118. 'Εστία. Έν ’Αθήναις. ’Ετος δ'. ’Αριθμός 205.
-Περιεχόμενα: Σφραγίς τοΰ δήμου Κορωνιατών.— 
Κινέζου παθήματα έν Κίνα (Μετάφρ. ’Αγγέλου Βλάχου). 
—Ο! άνθρωποι τού Πέρα. — Σύμβουλος τής ’Επικρά
τειας . . . κωφάλαλος. — Γνώμαι καί σκέψεις ήθικαί 
τού δουκός Δέ-λα-ΙΌσφουκώ —Δάνειον πνεύμα----’Αλή
θεια:.—Σημειώσει:.—Μία συμβουλή καθ’ έβδομάδα.

Ε I A II Σ Ε I Σ.

Έν Γερμανία, γράφει ή Κλειώ, έγένετο έσχάτως 
ή -ρίτη έκθεσις τών έκμαγείων τών έν ’Ολυμπία ά- 
νασκαφέντων άρχαίων λειψάνων. Ό γηραιός αύτοκρά
τωρ τής Γερμανίας έπεσκέψατο τήν έκθεσιν καί ήκουσε 
μετά πλείστου οσου διαφέροντος τάς αρχαιολογικός έ- 
ςηγήσει; τών καθηγητών Κουρτίου καί 'Αδλερ. Περί 
τής τρίτης ταύτης έκθέσεως ή Γενική Έφημερίς 
τής Αύγούστης έδημοσίευσε τή 25 νοεμβρίου μακράν 
άρθρον. Κατά τήν έλληνογερμα-ικήν σύμβασιν, μόνη 
ή Γερμανία δικαιούται νά λαμβάνη αντίγραφα καί έκ— 
μαγεία τών έν ’Ολυμπία άνορυσσομένων επιγραφών καί 
αγαλμάτων. Παρόμοια έκμαγεΤα παρηγγέλθησαν έσχά
τως ύπό τού βασιλέως τής Σαξωνία; καί ύπό τού δου
κός τής Γότθας Έρνέστου, δστις ήρνήθη άλλοτε τόν 
θρόνον τής 'Ελλάδος, άλλά διασώζει άείποτε άκμαίαν 
έν τή καρδίφ του ειλικρινή άγάπην πρός τό έλληνικόν 
έθνος.

— Ό ομογενής λόγιος καί καθηγητής τής ελληνι
κής έν άνωτέρα έμπορική σχολή τής Ένετίας κ. Κ. 
Τριανταφύλλης, κληθείς έφέτος νά έκφωνήση τόν έπί- 
σημον έναρκτήριον λόγον, έξβλέςατο ώς θέμα τήν γέν- 
νησιν τού έμπορίου καί τάς σχέσεις αύτού μετά τού 
πολιτισμού τής άρχαίας Ελλάδος. Ό λόγος εκτυπω
θείς είς Ιδιαίτερον φυλλάδιον, έπαινεΤται ύπό τών Ιτα
λικών έφημερίδων.

— Αί έφημερίδες τού Βερολίνου περιγράφουσιν ώςτι 
θαυμάσιον τά ανάγλυφα καί αγάλματα, άτινα εύρέθη- 
σαν έν ΓΙεργάμψ τής Μικρά; ’Ασίας καί άτινα άγορα- 
σθέντα ύπό τής έν Κωνσταντινουπόλει γερμανικής 
πρεσβείας, θά κοσμώσι μετ’ ολίγον τό μουσείον τοΰ 
Βερολίνου. Είναι πρόδηλον 8τι ή μετόπη, έξ ής άπε- 
σπάσθησαν τά ανάγλυφα, έσχεδιάσθη ύπό μεγάλου καλ
λιτέχνου. ’Αλλ’ ή έκτέλεσις, 
υποδεεστέρους τεχνίτας, δέν 
τελεία.

— Έν Λονδίνψ έξεδόθησαν κατ’ αύτάς αί έπιστολαί 
τοΰ μεγίστου κατά τόν αιώνα τούτον μυθιστοριογρά- 
φου Καρόλου Δίκεν:. Ή πρώτη έκδοσι; έξηντλήθη, ένφ 
τό σύγγραμμα εύρίσκετο έτι ύπό τά πιεστήρια. Καίτοι 
πολλαί τών έπιστολών συνετάχθησαν προδήλω; έν ά
κρα σπουδή, άποδεικνύουσιν έν συνόλψ δτι ό Δίκεν; ή
δύνατο νά διαπρέψη καί ώ; έπιστολογράφος Ύπάρ

άνατεθεϊσα πιθανώς είς 
ε’ναι πάντοτε έξ ίσου

χουσι σελ'δες, α’ίτινες λόγφ περιγραφικής δυνάμεως θά 
έθαυμάζοντο έν τή άρίστη αύτού μυθιστορία.

— Ο! ένταΰθα κ. κ ΙΙελοπίδας Κούπα; καί A. Β. 
Οίκονομίδη; άγγέλλουσι τήν έκδοσιν περιοδικού συγ
γράμματος δίς τού μηνάς έκδιδομένου ύπό τόν τίτλον 
• Έργα καί ήμέραι». Τιμή έτησίας συνδρ. 1 λίρ τ.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

if τΰ> έτχάτω φν.ΙΛαΰίω της «Χ.Ιωρίΰςς»
Σελ. 257, στήλ. ο', στίχ. 42. διορθ. «SlalU» άντί 

• Sialo·. Σελ. 258, στήλ. ά, στίχ. 17. διορθ. «άφαρ- 
παγέντων. άντί .έφαρπαγέντων·.’ Σελ. 263, στήλ. β', 
στίχ. 35. διορθ. ·είλεός» άντί ·έόλες·. Περί τό τέλος 
(σελ 257, ζ·ήλ. ά.) τού Α'. μέρους τής διατριβής τοΰ 
κ. Γ. Κατσελίδου ·Ή Κ/πολι; τοΰ μέλλοντος», παρει- 
σέφρυσαν τά έξής τυπογρ. παρορ. εις r-ίχ. 1 .κλιτύων. 
άντί «κλιτυών.· ς-ίχ. 6 «συμπυκνωθώσι» άντί «συμπυ- 
κνοθώσι·· ς·!χ. 10 «έλαττουμ νης· άντί · ελαττωμένη;»· 
στίχ. 18 ·κατοικώνται· άντί «κατοικοΰνται»· στ. 22 
■ καλαισθησία» άντί ·κα αισθεσία»· στίχ. 26 «φυσι
κή;» άντί «φυσικώς»----Φυλλάδιον 12ον σελ. 271, ς-ήλ.
ο, στίχ. 16 Άναγν. »κατάφωτον· άντί «κατάφυτον»· 
Σελ. 272, στήλ. β', στίχ 46 άναγν. «παραστήσαντο;» 
άντί «παρασκευάσαντος».

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α. Έωσσάκη 'Π 
τελειοτάτη καί καλλίστη αϋτη καλλιγραφία φιλοκάλως 
χαραχθΛσα ύπό τοΰ κ. Δ. Γαλανάκη, τιμάται */4 άργ. 
μετζιτιέ.

Εύρίσκεται παρά τώ έκδοτη καί παρά το'; κυριωτέ- 
ροις βιβλιοπωλείοις.

ΒΥΖΑΝΤ1ΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ. Τοπογραφικαί καί ιστορι
κά! μετά πλείς-ων εικόνων ύπο Α. Γ. Π α σ π ά τ η.

Εύρίσκεται παρά τοΤς κκ. βιβλιοπώλα; αδελφοί; Δε
πάστα.

X Λ β Ρ I Σ.

Έτησία συνδρομή έν Κων|πόλέι 1 1/2 άργ. Μετζη- 
διέ;· έν ταΐς έπαρχίαις 2· έν άλλοδαπή φρ, 12.

Αί σύνδρομα! προπληρώνονται καί άρχονται άπό τής 
1 ’Ιανουαρίου ή 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Αιτήσει; έκ τού έξωτερικοΰ πρός έγγραφήν συνδρο
μητών, μή συνοδευόμενοι ύπό τοΰ τιμήματος τή; συν
δρομής, είσίν άπαράδεκτοι.

Τεύχη τοδ περιοδικού πρός 2 γρ. έκαστον πωλοΰν- 
ται έν Γαλατά έν τφ γραφίω τή; Χλωρίδο; καί παρά 
τ·.Τ; βιβλιοπώλα·; κ. κ Δ. Φιλικφ καί I. ’Αλιμπέρτη· 
έν Πέρα παρά τφ βιβλιοπώλει Μαραγκφ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΠΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Ό Κ. Βάδδ.γκτων 
καί ό έν Γαλλία φιλελληνισμός, ύπό Ελευθερίου θωμά. 
Τιμ. γρ. άργ. 3.

ΓΓΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ. Έν Γαλατά Χαβιαρό- 
χανον Άριθ. 1.

'Ο έν Γαλλία πρός διάδοσιν τών έλληνικών γραμμά
των Σύλλογος, έπιθυμών Ινα ή έν γνώσει τής έν τή 
’Ανατολή προόδου τής έλληνικής φιλολογία; παρακαλεΤ 
τούς συγγραφείς καί έκδότας έλληνικών συγγραμμάτων 

ή διατριβών, Ινα εύαρεστούμενοι, άποστιίλωσ·. πρός αύ
τόν άντίτυπον τών δημοσιεύσεων αύτών φιλολογικών, 
ιστορικών ή έπιστημονικών. Τά συγγράμματα ταύτα 
άποτεθήσονται εί; τήν βιβλιοθήκην τοΰ Συλλόγου’ έκ 
ίί τών διπλών άντιτύπων τό ϊν προστεθήσεται εί; τήν 
ύπό τού άοιδίμου Brunel lie Presle δωρηθεΐσαν βιβλιο
θήκην τή σχολή τώ. ζωσών ανατολικών γλωσσών. ΟΙ 
έπιθυμούντε; δύνανται ν’ άποστείλωσι τάς δημοσιεύσει; 
αύτών είτε διά τοδ δαυθυντοϋ τή; έν ’Αθήναις Γαλλι
κή; Σχολής είτε διά τή; Γαλλικής πρεσβείας, είτε κατ’ 
εύθεΐαν ·Α i’Associalion pour I’encourageinenl des 
6ludes Grecques en France. Paris, rue Jacob, 16.»

ΆΛΛηΛογραιρία τής Χ.Ιωρίόος.
κ. κ. Γ. Ζ., Ζ. Σ. Κωνς-αντινούπολιν. Σά; εύγνωμο- 

νούμεν —κ. Ν. Π. Αθήνας. Έλήφθη. Καν Μ. Κ. ΕΤ- 
ναι λίαν έπιβλαβέ; νά διατηρή τις νύκτα καί ήμέραν 
άνθη έντός τοΰ κοετώνο;, διότι κατά τό διάστημα τής 
νυκτός τά άνθη έκπνέουσιν αέριόν τι δηλητηριώδες, τό 
ανθρακικόν όξύ. Είς τά φυτά αναγκαίου ό ήλιος καί ή 
εύρεϊα ελευθερία τής άτμοσφαίρας αιχμάλωτα τιμω- 
ροΰσι τού; άφρονας θαυμαστά; αύτών διαφθείροντα τόν 
άέρα, τόν όποΤον οΰτοι άναπνέουσι.—κ X. Κ. ’Αθή
νας. Έλήφθησαν. —Γ. Λ. Κωνσταντινούπολή. Αινίγ
ματα, μή συνοδευόμενα μέ τά; λύσει; των, είσίν ά- 
παράδεκτα.—κ. Α. Σ. Κωνσταντινούπολή. Ό Α'. τό
μο; τή; Χλωρίδο; πωλείται άδετο; φρ. 8, δεδεμένος 
φρ. 10. — κ. Π. Ρ. Θεσσαλονίκην. Άνάγνωτε τήν έν 
τή άρχή τοΰ Δελτίου είδοποίησιν ήμών. — κ. Σ. ΓΙ. 
II. Έλήφθη ύπ’ δψιν.—κ. Μ. I Λ. ’Αθήνας. Τό πρώ
τον περιοδικόν σύγγραμμα το όποΤον έ ημοσιεύθη είς 
τήν τουρκικήν γλώσσαν έξεδόθη τφ 1862, ύπό τό 8- 
νομα, «Συλλογή έπις-ημών ■—κ. Σ. Ν. Μασσαλίαν Έ- 
λαβατε τήν έπιστολήν μας;—κ. Δ. Β. Άδριανούπολιν. 
Έλήφθη ή διά τό δεύτερον έτο; συνδρομή σας. — * 
Μετά λύπη; δέν δυνάμεθα νά τήν δημοσιεύσωμεν,—κ. 
Σ. Κων/πολιν. Προσεχώς θά έκδοθή.—κ. Ο ’ Σά; πα- 
ραπέμπομεν εί; τό σύγγραμμα τού ’Ερρίκου Μ. Στάν- 
λεϋ «Πού εΰρον τόν Λίβιγκστονα»—κ. Κ. Ξ. Αλεξάν
δρειαν. Τό Α' φυλλάδιον τή; Χλω ρίδος άνετυπώθη· 
προσεχώς θά σάς άποσταλή.—κ ’ ' ’ Κων/πολιν. Ή έ- 
ρώτησίς σας είναι άσκοπος —κ Β. Ε. ’Αθήνας. ’Απες-άλη 
τήν παρελθούσαν παρασκευήν.—Καν Φ ' Τό καλήτερο 
τ’ άπίδι αγριόχοιρο; τό τρώγει, — κ. Λ . . Προτιμώ- 
μεν τό δεύτερον.—κ. κ. Ν. Ο-, Π. Σ., Τ. Φ., Γ. Ζ. Η., 
Λ. 1’. Κωνσταντινούσολιν. '11 διά τό δεύτερον έτος 
τή; Χλωρίδο; συνδρομή ύμών έλήφθη· σάς εύχαρι- 
στοΰμεν.—κ Κ ’ ’ Ιδού ϊ» ανέκδοτον περί αταραξίας. 
Θερινήν τινα πρωίαν, ένφ ό μέγας στρατάρχης τής 
Γαλλίας Τουρέν, φορών κοντόν έπενδύτην λευκόφαιον, 
ήτον έστηριγμένος έπί τοΰ έξώστου θυρίδος τινός άνοι- 
γομένης είς τόν κήπον, εις τών ύπηρετών, έκλαβών 
αύτόν ώ; τόν μάγειρον, έρχεται άκροβατών απισθέν 
του καί τφ καταφέρει σφοδρότατον δάπισμα. Ό Του
ρέν στρέφεται έκπεπληγμένος, ό δέ δυστυχή; ύπηρέτης, 
μείνα; εμβρόντητος, βίπτεται εί; τού; πόδα; τοΰ στρα
τάρχου καί γονυκλινής τφ ζητεί συγγνώμην, λέγων 
δτι τόν είχεν έκλάβει διά τόν παραμάγειρον Γεωργέ- 
τον. — « Έστω δτι ήτον ό Γεωργέτος, άπήντησεν ό 
στρατάρχης έν άξιοπρεπεί άταραξίφ, έπρεπε νά κτυπή- 
ση; τόσον δυνατά ; ·

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.

'βχ-ωζ ήμ.54. Ή ήμ. ΐχει ώρ. 9 χαί ήτύζώρ. 45.
13 1 Σ. Ναούμ τού προφήτου.

Ν. Σ. ώρ. 0, λ 59 μ μ
14 2 Κ. Άββακούμ τοΰ προφήτου.
15 3 Δ. Σοφωνίου τού προφήιου.
16 4 Τ. Βαρβάρα; Μεγαλομ. καί Ίωάν. τοΰ Δαμασκ.
17 5 Τ. Σάββα τού ήγιασμένου ’Αργία.
18 6 Π. Νικολάου Επισκόπου Μύρων. Αργία.
19 7 Π. ’Αμβροσίου ’Επισκόπου Μεδιολάνων.
20 8 ν Παταπίου τού όσιου.

Σ Πρώτ. Τέτ. ώρ. 1, λ. 11 μ. μ.
21 9 Κ. Ή σύλληψι; τή; Αγία; Άννης. ’Αργία.
22 10 Δ. Μηνά, Έρμογέ.ους.
23 11 Τ. Δανιήλ τοΰ Στυλίτου.
24 12 Τ. Σπυρίδωνος τοΰ Θαυματουργού. ’Αργία.

Εύστρατίου καί τών σύν αύτφ.25 13 II.
26 14 II. θύρσου Μάρτυρος.
27 15 Σ. Ελευθερίου Ίερομάρτυρος.
28 16 Κ. Τών άγιων Προπατόρων.

Πανσέλ, ώρ. 6, λ. 11 μ μ.
29 17 Δ. Δανιήλ μάρτ
30 18 Τ. Σεβαστιανού Μάρτυρος.
31 19 Τ. Βονιφατίου Μάρτυρος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1880.
1 20 II. Προεόρτια τών Χριστογ. καί Ιγνατίου ΐερ.
2 21 Π. Ίουλιανή; Μάρτυρος.
3 22 Σ. Άνασταήα; Μεγαλομάρτυρος.
4 23 Κ. Τών Άγιων Δέκα μαρτύρων τών έν Κρήτη.
5 24 Δ. Παραμ. τής Χριστού Γενν. καί Εύγενίας όσ.

Σ. Τελ. τέτ. ώρ. 8 λ. 44 π. μ.
6 25 Τ. Ή κατά Σάρκα Γέννησι; τοΰ Χριστού. ’Αργία.
7 26 Τ. Ή σύναξις τ'.ΰ Θεοτόκου.
8 27 Π. Στεφάνου καί Θεόδώρου μάρτ.
9 28 Π. Τών έν Νικομήδεια Δισμυρίων μαρτύρων.

10 29 Σ. Τών έν Βηθλεέμ άναιρεθ. 14 χιλ. Νηπίων.
11 30 Κ. ’Ιωσήφ καί ’Ανυσία; Όσιομάρτ.
12 31 Δ. Μελάνη; τής Όσιας.

Νέα Σελ. ώρ. 0, λ. 3. π. μ.

ΑΙΛΊΓΜΑΤΑ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

83
Διά τών αρχικών γραμμάτων τών άντιθέτων λέξεων, 

τών κατωτέρω σημειουμένων, σχημάτισον ιστορικόν τι 
ονομα.

Ψεύδος, Δένω, Φιλία, Μαλακός, Ελπίς, Όχι, Εύ
κολος, ’Αρρώστια, ’Ανόμοιος, Πλατύς.

80
Ζητείται λέςι; δισύλλαβος έχουσα σύμφωνα έπτά.

87
Ζητείται λέξις πεντασύλλαβο; έχουσα εί; έκάστην 

συλλαβήν “ν λ.



4 ΔΕΑ.ΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ.

88
(Τφ λύτη δωρηθήσεται Sv βιβλίον).

Ο. π.......... τ.. ά................ ά.............
-τ . . δ..........................  δ.... φ..................
μ.... έ. τ.. ά............ π...............

89.
(Συμπλήρωσον τούς έπομένους στίχους). 

’Επίσημος καϊ μυστική ή βίβλο; τής —, 
εΐ; μάτην τις είς τό αύτό νά τήν κρατή— 

δέν απαντάται δϊς, ούαί I σελϊς ή —, 
καϊ τό μοιραΤον φύλλωμα άφ’ έαυτοΰ — 

Κ’ένφ νά έπανέλθωμεν ζητούμεν είς — 
άντικειμένου δι’ ήμάς ώραίου καί — 

ένφ άκόμη θάλπομεν άσπάσιον — 
αϊφνης εύρίσκομεν έμπρό; τό φύλλον τού — !

90.
Έγώ άψυχόν τι είμαι καϊ χωρίς άναπνοήν, 
πλήν έν τούτοι; άναγκαϊον εί; έκάστου τήν ζωήν. 
Καί ό ίδιο; ό Έρω; άφανίζετ’ έν ταύτφ, 
άν τό ύποκείμενόν μου δέν ύπάρχει έν αύτφ. 
Ζφ μακράν άπό τά δάση, πλήν μέ ζώα κατοικώ. 
Είς τήν γήν ποτέ δέν είμαι καί μ’ άνθρώπου; συνοικώ. 
Όπου ή πτωχός ή γέρων άδιστάκτως προχωρώ, 
άν δέ πλούσιο; ή νέος παρευθύ; αναχωρώ.
Είς τόν κόσμον δέν μέ βλέπει; δσον καϊ άν στοχασθής, 
πλήν άν ηναι φώ; μέ βλέπε·.; είς τό μέσον παρευθύς 
Είς τοΰ κώνωπο; τό σώμα εύρυχώρω; εισχωρώ, 
ένφ τόσον είμαι μέγα ώστ’ ούδ’ εί; τό πάν χωρώ. 
Πώς εί; έκστασιν τοιαύτην, άναγνώστσ, σέ κινώ; 
είς τήν γλώσσάν σου επάνω αιωνίως τρςγυρνώ.

91.
Είμαι ό τέταρτος, έάν μέ άναγραμματίσουν, 
παρουσιάζομαι εύθύ; έκτεταμένως ϊως . . .
Άλλ’ άν καϊ δίχως κεφαλήν θελήσουν νά μ’ άφήσουν, 
ή πρώτος τότε γίνομαι, ή μένω τελευταίος.

92.
Και είς αύτό τό αίνιγμα Οά μ’ άπαντήση; ϊσως, 
έν φ έγκλείω σκάνδαλα, ραδιουργίαν, μϊσος, 
Πόσον θά ήτο ή Ελλάς, άν έλειπαν, εύδαίμων, 
δέν θά τήν έλυμαίνετο τής αναρχία; δαίμων.
Άλλ’ άν άπό τό αϊνιγμα αϊφνης αύτό έκλείψω, 
πόσα; ένοία; —πιθανώς—άμέσως θά συντρίψω.

9».
Άν τό πρώτον μου τό γράμμα άποβάλης, τότε μίαν 

Οά εύρή; άντωνυμίαν.
καί τό δεύτερον έπίσης έάν απόρριψης πάλιν 

θ’ άπαντήση; μίαν άλλην.
Πρώτον, δεύτερον καϊ τρίτον άν έκβάλης, Ιδού μία 

κτητική αντωνυμία·
καϊ τό τέταρτον άκόμη άν συναποβάλης, πάλιν 

θέλει; Τδει μίαν άλλην.
Άν τό πρώτον μου σύνδεσης μέ τδ τελευταϊον, μίαν 

Οά εύρη; άντωνυμίαν·
άν τό τρίτον μου δ’ ένώση; μέ τό τελευταϊον, πάλιν 

θ’ άπαντήση; μίαν άλλην.
Εί; τά δύο μου τά μέσα παραδόξω; αύθις μίαν 

βλέπετε άντωνυμίαν· 
τά δέ τρία τελευταϊα άναγραμματίσης, πάλιν

0’ άπαντήσης μίαν άλλην.

Τ( περίεργον 1 τό πρώτον μέ τό τέταρτόν μου μίαν 
συνιστοΟν άντωνυμίαν· 

άλλ’ ίοήτε, καί τά δύο τελευταία μου καϊ πάλιν 
σάς δεικνύουν μίαν άλλην.

Τότε όλα μου εύκόλως Οά εύρήτε καί καμμίαν 
δέν έχω αμφιβολίαν 

έάν όμως ζαλισθήτε, μή ό γράψα; τάχα σφάλλη; . . 
άφετε νά μ’ εύρουν άλλοι.

Λ Υ Σ Ε I Σ.

73. '11 λέξι; Γέεννα εΐναι Εβραϊκή, συγκειμένη έκ 
τή; Γε-Ένώμ, ήτοι γή ή φάραγξ τού Ένώμ. Ή φά- 
ραγξ αύτη έκειτο πλησίον τή; Ιερουσαλήμ πρό; με
σημβρίαν έπϊ τοΰ συνόρου τών φυλών ’Ιούδα καϊ Βε
νιαμίν. Έν τή κοιλάδι ταύτη ο! Ίσραηλΐται προσέφε- 
ρον κατά διαφόρου; καιρού; (καθ’ ού; έξέκλινον εΐ; τήν 
είοωλολατρείαν), τά τέκνα των εί; όλοκαύτωσιν τφ 
ψευδοθεφ Μολώχ. Εντεύθεν δέ τό μέρο; τή; φάραγ- 
γο;, εί; τό όποιον έτελούντο αί απάνθρωποι αύται θυ- 
σίαι, ώνομάσθη Τωφήτ, ήτοι τόπο; φρίκη;, ύπό τών 
εί; εαυτού; ύστερον συνελΟόντων Ιουδαίων. Εί; τούς 
μετά ταΰτα χρόνου; ό βασιλεύ; ’Ιωσία; διώρισεν είς 
τόν τόπον τούτον νά Οάπτωνται τά θνησιμαία τών ζώων 
καϊ τά πτώματα τών κακούργων, νά κατακαίεται δέ 
αυτού καϊ παν δτι ύπό τών Ιουδαίων έθεωρεϊτο άνίε- 
ρον καϊ ακάθαρτον. Έκ τούτων πάντων ή φάραγξ αύ
τη ολόκληρος κατέστη αποτρόπαιος είς τού; Ιουδαίου; 
καϊ έπϊ τέλους σύμβολον τού άδου, προδήλως διά τήν 
αυτόθι καύσιν ακαθάρτων. Ούτως έν τή Νέα Διαθήκη 
γέεννα τού πυρός παριστ? τόν άδην. Φαίνεται δέ δτι 
καϊ ή παρ’ ’Οθωμανοί; ονομασία τζεχεννέμ, εΐναι 
μετάφρασις τή; λέξεω; ταύτης (Τζάχ-’Εννέμ=κοιλάς 
ή φάραγξ τού Έννώμ.) — 74. Δανείζονται παρά τού 
γείτονο; 1 βοΰν, καϊ γίνονται οί βόε; 18, ώστε ό ά. 
λαμβάνει 9, ό β' 6 καί ό γ' 2, περισσεύει όέ ό τού 
γείτονες δν έπιστρέφουσιν αύτφ. — 75. Ούδέν, διότι 
τά άλλα έφυγον συνεπείφ τοΰ πυροβολισμού. — 76. 
Κατά πρώτον φοβούμαι τόν Θεόν, κατά δεύτερον δέ 
έκεΐνον δστις δέν τόν φοβείται. — 77. ’Αρσινόη. — 
78. ’Αναπαραδιά. — 79. — (τό έν τφ αίνίγματι ύπάρ- 
χον κόμμα). — 80. Ψαρά. — 81. Ματθαίος. — 82. 
Φριτίγερνος (Φιλανδία, Ρισχελιέ, Ίδας, Τισσανδιέρ ’Ι
κτίνος. Γούτεμβεργ, Έδισσον, 'Ρώμη, Νείλος, Όρά- 
τιος, Σανταρόζας. — 83. Οίνος. — 84. Νεκρό; (νέο;)

ΛΥΤΑ I.

Κυρίαι: Μαρία Ψαρά, Καλιρρόη Δημητριάδου, Αίκ. 
Κουμαριανού, Ελένη Πρατσάνου, Τριάστερος κυρία, Μι
κρά άναγνώστρια τής Χλωρίδος, Εύρυδίκη Μοσχο- 
πούλου, ΆΟηνά Ν. Κ. (Αλεξάνδρειάς), Ελένη Λαγου- 
δάκη Ιατρού, Μία Άρμενίς, Μία φίλη τή; Χλωρίδος, 
’Ασπασία Γρηγοριάδου (Σμύρνη;) κ. κ. ’Αναστάσιος Δ. 
Εύγενίδης, Π. Α. Κ., Γεώργιο; Λαγουδάκης, Α. Κυρια- 
ζίδης, Ισοσκελής, Έγώ, Άλέξ. Πρατσάνος, Γέρων συν
δρομητή; τής Χλωρίδος (άπαντα,) 'Αφγανός, Μ. ’Α
λεξάνδρου, Ί. Κυριάκός.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ.


