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Κατ’ έτος τελείται έν Βιέννη, κατά τήν μεγάλην εβδομάδα, ή 
ανάμνησις του μυστικοΰ δείπνου. ’Από τριών έτών ή τελετή αυτή 
2έν έγένετο ένεκα διαφόρων λόγων, άλλ’ εφέτος έπανηγυρίσθη 
μετά μεγάλης έπισημότητος. Ήρωες τής τελετής ταύτης ήσαν 
γέροντες και γραΐαί τινες. φοροΰντες αρχαίας ενδυμασίας, και έκ 
τών οποίων ό νεώτερος εΐχε συμπληρώσει τά δγδοήκοντα έ'τη. 
Μεταξύ τών γραιών μία ήτον έκατόν έξ έτών. Κατά την ένδε- 
κάτην τής πρωίας έτοποθετήθησαν είς τήν μεγάλην αίθουσαν τών 
τελετών Hofbourg, περί δυο τραπέζας πλήρεις πινακίων, ςχ- 
μνών καί άνθέων, περί τήν μίαν τράπεζαν οί γέροντες καί περί 
τήν ά'λλην αί γραΐαι. Άφοΰ έκαθέσΟησαν έξέβαλον τά σανδάλια 
καί τάς περικνημίδας αυτών. Μετ’ ολίγον εϊσήλΟεν είς τήν αί
θουσαν ό Κλήρος καί αμέσως ό μέγας τελετάρχης ανήγγειλε τάς 
A. Α. Μεγαλειότητας.

Ή  Συνοδία τών ΑΑ. ΜΜ. είχεν ώς έξής. Προηγείτο από
σπασμα σωματοφυλάκων τούτους ήκολοΰθουν οί μεγιστάνες κα ί 
οί υπουργοί έν μεγάλη στολή. Τοϋ αΰτοκράτορος προηγούντο οί 
έν Βιέννη παρευρισκόμενοι αρχιδούκες, τής δ’ αύτοκρατείρας δώ
δεκα κυρία ι τής αυλής. ‘I I  αΰτοκράτειρα έφόρει μαύρην μεταξί- 
νην έσθήτα ά'νευ οΰδενός κοσμήματος και έφερε περί τον τρά
χηλον περιδέραιον έκ μαύρων μαργαριτών. ‘Ο αΰτοκράτωρ καί ή 
αΰτοκράτειρα έτοποθετήθησαν έπί κεφαλής τών τραπεζών, κατά 
μήκος τών όποιων παρετάχθη ή ακολουθία αυτών. Ή  τελετή 
ήρςατο μετά σύντομον προσευχήν. Οί ακόλουθοι έ'φερον τά φαγητά, 
Οιεβίβαζον ταΰτα προς τούς ύπασπιστάς, ούτοι τά ένεχείριζον προς 
τον αΰτοκράτορα, τήν αΰτοκράτειραν καί τάς κυρίας τής αυλής, 
αιτινες ύπηρέτουν τους έν τή τραπέζη. ‘Ο αΰτοκράτωρ ύπηρέτη- 
σεν έλους τους γέροντας, ή δ’αΰτοκράτειρα μόνον τήν μάλλον ήλι- 
κιωμένην έκ τών γραιών. Οί αρχιδούκες έβοήθησαν είς τήν άρ- 
σιν τής τραπέζης, μετα δέ τό γεύμα προεβησαν ε’.ς τό πλύσιμον 
τών ποδών· τόν αΰτοκράτορα έβοήθουν δύο ιερείς καί δ πρώτος 
τελετάρχης πρίγκηψ Χοχενλόχ, χύνοντες από χρυσής υδροχόης 
υοωρ εντός λεκανών έπίσης χρυσών. ‘I I  Α. Μ. γονυπετής έσπόγ-
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γιζε διά τίνος 'χειρομάκτρου τούς πόδας τών γερόντων. Τήν αΰ- 
τοκράτειραν έβοήθουν ακόλουθοι καί εις τελετάρχης, οίτινες τή 
ένεχείριζον τήν υδροχόη /, τήν λεκάνην καί τό χειρόμακτρον. Τής 
τελετής ταύτης περατωθείσης, αί ΑΑ. ΜΜ. έκρέμασανπερί τον 
τράχηλον έκάστου τών γερόντων δερμάτινον σακκίον περιέχον 
μικράν χρηματικήν ποσότητα. ’Ακολούθως αί ΑΑ. ΜΜ. έπανήλ- 
Οον είς τά δωμάτιά των. Οί γέροντες μετέβησαν είς τά οικήματα 
αυτών έπί οχημάτων τής αΰλής, φέροντες μεθ’ έαυτών τά φα- 
γητά, χειρόμακτρα καί τά πινάκια, άτινα ήσαν δι* αΰτοΰς προω- 
ρισμένα· περιπλέον έκαστος παρελαβε μεθ’ έαυτού μεγάλην φιά
λην οίνου. - (Έ κ  τοΰ Νεολόγου.)

ΤΟ ΑΓΧ ΙΝ Ο ΥΝ  ΠΑΙΔΙΟΝ.

Ό  Σουλτάνος Σελίμ Γ ' ύπήρξεν είς τών άξιολογωτάτων αΰτο- 
κρατόρων τής Τουρκίας, καί πρώτος ουτος έπεχείρησε νά μεταρ
ρύθμιση τό Κράτος του, καταστρέφων τό διαβόητον τάγμα τών 
Γενιτσάρων, είς τό όποιον δμως έπέτοχεν δ διάδοχός του Μαχ- 
μούτ, δ πατήρ τοϋ νΰν ήγεμονεύοντος.

Μετημφιεσμένος περιφερόμενος δ Σελιμ είς τάς δδοΰς τής 
πρωτευούσης του, συνήντησέ ποτε παΐδά τινα έκ τοΰ σχολείου 
έπιστρέφοντα. Διακρίνας δ’έξοχόντι είς αΰτόν, τόν έκάλεσεν ένώπιόν 
του καί τόν ήρώτησε ποιον ήτο τό μάθημά του. Ό  παίς ήνοιξε 
τό βιβλίον καί κατά διαταγήν αΰτοΰ ήρ/ισε ν’ άναγινώσκη, μή 
γνωρίζων ομως ότι ήτον ό Σουλτάνος. Ό  Σελίμ βλέπων τήν άλάν- 
θαστον απαγγελίαν τοϋ παιδός καί τήν οξύτητα τοΰ πνεύματός το», 
έκβαλών έκ τοΰ κόλπου του τω έδωκεν έν φλωρίον. Ό  παίς 
έπέστρεψεν αμέσως τό φλωρίον είς τόν Σουλτάνον, λέγων,

«Δέν δύναμαι νά δεχθώ τήν προσφοράν σου, διότι αν δ πα
τήρ μου μέ έρωτήση πού ευρον τό φλωρίον, δέν γνωρίζω τί νά τοϋ 
άποκριθώ,»—

Είπε είς τόν πατέρα σου, άπήντησεν δ Σουλτάνο; δτι εΐς άν
θρωπος σοΙ τω έδωκεν.—
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’Αδύνατον, εΐπεν δ χάΐ;, νά πιστεύση, διότι ποιο; άνθρωπος 
χαρίζει 1ν φλωρίον εΐς μικρόν χαιδίον!—

—  Είπε λοιπόν, ύπέλαβεν ό Σουλτάνος, οτι σοί το έδωσεν δ 
Σουλτάνος.

— Τότε δά δέν θά μέ πιστεύση παντάπασι. —
—  Διατί; ήρώτησεν ό Σουλτάνος.
—  Διότι —  άπεκρίθη ό παΐ; —  οί Σουλτάνοι δέν χαρίζουν εν 

φλωρίον, χαρίζουν πολλά· ώστε το φλωρίον, τ'ο όποιον μέ δίδεις, 
ο!ν ήνε δώρον ενός άνθρώπου, είνε πολύ, άν ή/= δώρον Σουλτά
νου, εΐνε ολίγον. Λάβε το λοιπον δπίσω, κύριε.» Θαυμάσας δ 
Σουλτάνος τήν εΰστοχον άπάντησιν καί τήν εύτολμ αν του παι- 
δός, εις α'υτ'ον μέν έχορήγησε μεγάλην ποσότητα χρημάτων, προσ- 
κα/ έσας δέ καί τον πατέρα του, έζήτησε παρ’ αΰτοϋ τ'ον χαιδα 
τον δποιον παραλαβών εις τά ανάκτορα, διώρισε διδασκάλους 
διά τήν έκχαίδευσίν του· ακολούθως δ’ δτε ηύξήθη εις τήν ηλι
κίαν, τ'ον έτίμησε μέ μεγάλους βαθμούς συγχρόνως δέ καί τ'ον 
πατέρα έτίμησε μέ βαθμόν «νάλογον τής ίκανότητός του.

Η ΕΝ  ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑ Ι Π \Ρ ΙΣ ΙΟ ΙΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩ- 
Σ1Σ ΥΔΑΤΟΣ.

Ή  καθημερινή έν Λονδίνω κατανάλωσις ύδατος, κατά τήν 
στατιστικήν τοΰ 1869, κατά μέν τ'ον ’Ιανουάριον καί λοιπούς 
μήνας τοο χειμώνος ήτον 91.578.341 γαλόνια, κατά δέ τον 
’Ιούλιον καί Αύγουστον περί τι. 110.094,058· ήτοι λαμβανομέ- 
νων δλων τών μηνών τοΰ έτους, έξωδεύθησαν δά 466,100 οι
κίας περί τά 92,000.000 γαλόνια ύοατος τήν ήμέραν ή 29 γα
λόνια δι’ έκαστον ατομον.— Το 1)2 τοΰ ύδατος πορίζεται ή εται
ρία έκ τοΰ ΐαμέσεως, τ'ο δέ έπίλοιπον άπό τόν ποταμόν Lea καί 
άλλας τεχνητάς πηγάς καί φρέατα.

Έν Παρισίοις δέ ή ήμερησία χρήσις εΐνε περί τά 46,858,900 
γαλόνια, άναλογοΰντα προς 24, 8 δι’ έκαστον άτομον· εις τόπο- 
σον ομως τοΰτο συμπεριλαμβάνονται καί "ά δημοσία άναβρυτή- 
ρια καί οί τεχνητοί καταρράκται τών δασών τής Βολωνίας και 
Βικεντίας.

Ίσως έρωτήσουν τινές, πώς είνε δυνατόν νά μετρηθή τ'ο έξο- 
ίευόμενον ύδωρ εις μίαν τοιαύτην πόλιν ώς τ'ο Λονδΐνον; ‘Η 
άπάντησις εύκολο:. Υπάρχουν παμμεγεθεις δεξαμεναί, έντ'ος 
τών οποίων συνάζεται ολον τό πόσιμον υδωρ καί καθαρίζεται εν 
μέρε·.· άχο αύτά; δε διοχετεύεται εις δλας τάς συνοικία; τής πό- 
λεω;· εις τ'ο στόμιον όπόθεν εξέρχεται το ύδωρ ύπάρχουν ύ δ ρ ά
μετρα,  τά δποΐα σημειόνουν &κόμη καί πόσον ποσ'ον έςηλθε 
τής δεξαμενή; εις διάστημα έν'ος δευτερολέπτου.

‘Η διαχείρισις τοΰ ύδατος και τού γαζίου εις δλας τάς πόλεις 
τής 'Αγγλίας είνε ύπό τήν δικαιοδοσίαν τής δημαρχίας,ή δποία 
μ$ δλας τάς τρομεράς κλοπάς κάμνει μεγαλα κέρδη. Ύπολο- 
,-Χβυσιν δτι τά άπό τό γάζ αόνον κέρδη τή; δημαρχίας Μάντζε- 
ρτερ αναοαίνουν περί τά; 180,000 λίρας· διά νά μή έπιβαρύ- 
vav δέ τούς πολίτας μέ νέους φόρους διά τό νέον κατάστημα

τής δημαρχίος δπερ κτίζουν καί εΐς 8 θά έξοδευθοδν περί τάς 
500.000 Λιρών, θά μεταχειρισθοΰν τά κέρδη τοΰ γαζίου. ’Ιδού 
πώς γίνονται δλα τά δημόσια καί μεγάλα έργα έν 'Αγγλία !

( ’Αστήρ τή; ’Ανατολή;).

Ο Π Ε Ρ Ι Φ Η Μ Ο Σ  Ι Α Τ Ρ Ο Σ .

‘Η κυρία Βοννώ, κατοικούσα εις τόν 81 άριθμόν τής δδοδ 
Καρτεσίου, ήτο μόνη έν τή κατοικία της κατά τάς 5 1)2 ώρ«ς 
μ. μ. περιμενουσα -τόν σύζυγόν της διά τό γεΰμα, δτε κύριός τις 
άσκεπής τήν κεφαλήν μέ δμματα ήγριωμένα μέ χειρονομίας βι- 
αίας καί μέ πρόσωπον άλλόκοτον, είσήλθεν αίφνης χωρίς νά 
κρούση τήν θύραν, ώς έθος, ήλθεν εΐς τό δωμάτιόν της καί, κα- 
θίσας άντικρύ της, τή είπε μετά φωνής εύστρόφου, άλλά τετα- 
ραγμένης τούς έξής λόγους.

Κυρία, έγώ είμαι περίφημος ιατρός έξασκών ειδικήν τινα μέ
θοδον θεραπείας, δι’ ή; θεραπεύω ριζηδόν τάς κεφαλαλγίας. Μα- 
θών δέ δτι πάσχετε ύπό ήμικρανίας ήλθον νά σάς θεραπεύσω.

Ή  κυρία Βοννώ ένόησεν αμέσως δτι είχε νά κάμη μέ π -ρά- 
φρονα καί, φοβούμενη μήπως είνε έπικίνδυνος, άπεφάσισε νά 7.0- 

λκκεύση τήν μανίαν του.
Καί ποιον είνε τό ιατρικόν σα;; τόν ήρώτησε.
*□! είνε άπλούστατον, κυρία μου, τή είπε έξάγων εν ξυρά- 

φιον έκτοΰ κόλπου του, κόπτω τήν κεφαλήν, καί αφού τήν καθα
ρίσω καλώ; τήν θέτω πάλιν έπί τών ώμων. Ταΰτα δε λίγων ή- 
πείλει νά έπιφέρη άμεσως καί τό έργον μετά τον λόγον.

Ή  κυρία Βοννώ είδεν δτι μόνη ή άφοβία ήδύνατο νά τήν άπαλ- 
λάξη τοΰ κινδύνου, καί τώ άπήντησε λίαν άταράχως,

Είμαι προθυμοτάτη νά ύποστώ τήν έγχείρησιν ταύτην, άλ
λ 'επιτρέψατε μοι χρότερον νά μεταβώ εΐς τό πλησίον δωμάτιο·/ 
καί νά λ?βω 1ν χειρόμακτρον δπως μή στιγματίσω τό φόρεμά 
μου έκ τοΰ αίματος.

Καί έπειδή ό παράφρων έφαίνετο ότι ένόει τ'ο ορθόν τής πα- 
ρατηρήσεω; ταύτης, μετέβη έκείνη εις τό παρακείμενον δωμάτιον, 
έκλεισε τόν χνράφρονα στρεψασα δίς την χλεϊ8α καί έτρεξε τά
χιστα νά ζητήση βοήθειαν.

Ότε δε ήλθον οί εΐρηνοφύλακες μετά τοΰ θυρωρού καί πολλών 
γειτόνων, εύρον τόν άθλιον παράφρονα άγωνιώντα- πληγή εύρεΐα, 
ήν είχενεΐς τ'ον λάρυγγά του, έδείκνυεν άποχρώντως δτι είχε π:ι- 
ραθή νά έκτελέση τήν έγχείρησιν εΐς εαυτόν.

Γενομένης δε έρεύνη:, έγνώσθη δτι ό παράφρων ήτο δ Ονομα
ζόμενο- Γ. G. δραπετεύσας άπό τοΰ φρενοκομείου τοΰ Κλερμόν, 2·/ 
έζήτουν άπό ενός ήδη μηνός.

(Journal des Pebats).

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΒΓΡΩ Ν  Κ Α Ι Ο Κ ϊΏ Ν  ΑΥΤΟΥ.

‘Ο Λόρδο: Βύρων ήγάπα καθ’ ύπερίολήν τό κολύμδημα, τά 
ταξείδια κα' άλλας έν τω ύδατι διασκεδάσεις- συχνότατα δέ διε- 
(Γ/.εδαζεν εΐς μικράν τινα λίμνην παρά τό Newstead Abbey. ΙΙολ-
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λάκις διήρχετο την μικράν έκείνην λίμνην δι’ άκατίου, εχ<·>ν 
πάντοτε μεθ’ εαυτού τόν εύνοούμενον κύνα του. Όταν έφθανεν 
εΐς τό μέσον τής λίμνης, συχνάκις, θέλων νά δοκιμάζη τήν σύν- 
εσιν καί άφοσίωσιν τοΰ ζώου, προσποιούμενος άπροσεξίαν, έπι- 
ττεν έντός τοΰ ύδατος. Τό πιστόν ζώον, ούδέποτε έν τοιαύτη χε- 
ριπτώσει έμεινεν έντός τού άκατίου· άλλά ριπτόμ-ενον κατόπιν 
τού κυρίου του εις τήν λίμνην έλάμβανεν αύτόν καί τόν έφερεν εις 
τήν όχθην. Τό φθινόπωρον τού 1808 δ πτωχός ουτος κύων άπέ- 
θανεν, δ δέ εύγενής ποιητής τοσούτον διά τόν θάνατόν του συνεκι- 
νήθη, ώστε άνήγειρεν εις αύτόν τάφον, έχιγράψας τους ακολού
θους στίχους.

Όπόταν νπερήφανον τέχνη* άνθρώπον εις γήν έπιστρέψη 
"Αγνωστον μέν πρός δόξαν, άλλ’ έκ γενετής κάτι,
' I I  τέχνη τον γλύπτου τήν πένθιμον πομπήν στέφει 
Και λάρνακες έγείροντ εις μνήμην αύτοΰ πεποικιλμέναι.
' Οταν τελειώσωσι πάντα, πας τις έπιτού τάφον άι αγινώσχει 
Ονχί τις ήτο, άλλά τί ό βανών ήθελε γίνει.

Ό  δε πτωχός χΰων, ό πιστότατος έν τη ζωη φίλος,
Ό  έν νποδοχαΐς πρώτος, ό προθυμότατος εις τ υπερασπίζει* 
Οντινος ή καρδια σύμπασ εις μόνον τόν κύριον ανήκει,
Ό ς  διά τούτον και μαχετ κ  και πάσχ'.ι και ζή και άναπνέει, 
"Ατιμος πίπτει, λησιιονονμένης πάσης του τής αξίας 
Και άποκλειομένης τ ουρανού 'τής ψυχής ήν έπι τής γης εΐχεν 
Ένφ  ό άνθρωπος, εντομον μάταιον! σνγχώρησιν ελπίζει 
Και απαιτεί ολόκληρος ό ουρανός σ' αυτόν ν’ άνήκη. 
Άνθρωπε ! άνίσχυρον και έφ ήμερον χρήμα,
’Εξευτελισμένε υπό δουλείας, ή ύπό κυριαρχίας διεφθαρμένε, 
" Ον δστις καλώς γινώσκει. ν άποστρέφηται πρέπει, 
Ουτιδανή μάζα πηλού έμχρύχον!
Ή  αγάπη σου εΐνε γλισχοότης, πάσα σου ή φιλία απάτη, 
Τό μειδίαμά σου υποκρισία, οί λόγοι σου δόλος.
Μηδαμινέ έχ φύσεως, εύγενες Ί.ατ ονομα μόνον,
Ήδύνατο ε/.αστον ζώον^ϊά σε καθιστά έρυθρόν έξ αισχύνης.

σν! δστις κατά τύχην ίδής τόν άπλονν τούτον τάφον, 
Αίελθε· δεν τιμα δν έπιθυμεΐς νά θρηνήσης,
Ώ ς  μνήμα εΐς λείψανα φίλου έστήθησαν οί λίθοι οντοι 
’Εφ ' ’ύλης μου τής ζωής ΐνακαι μόνον ευρον και χείται ενταύθα.

(Έ κ  τού ’Αγγλικού ύπό Δ. Ζ.).

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Ν

Καρδινάλιός τις τής επισκοπής τοΰ Τολέδου διήρχετο εσπέ
ραν τινά έν συναναστροφή μετά τοΰ άρχιεπισκόπου τής Βολονίας. 
Λόγου συμπεσόντος περί τής άρχαίας Λατιν:κής ποφεως, ή όποία 
κατ’ εκείνους τούς χρόνους τά μάλιστα έκαλλιεργεΐτο ·ι ’Ιταλία, 
ο αρχιεπίσκοπος, λαβών άφορμήν, ένθυμήθη μαθητήν τινα τής 
Ιερατικής Σχολής, δστις, ώς Ιλεγεν, έσχεδίαζε στίχους Λατι

νικούς μέ τοιαύτην εύφυίαν καί έπιτηδειότητα, ώστε ήτο λίαν εύ- 
χάρυτον νά τόν ήκουέτις. ‘Ο καρδινάλιος έθαύμασε πολύ καί, 
έπιθυμήσας νά τόν άκούση, παρεκάλεσε τόν εύπροσήγορον αρ
χιεπίσκοπον νά κράςη τόν μαθητήν, οστις έν τώ αμα έπαρου- 
σιάσθη ενώπιον του, επειδή τό ‘Ιεροσπουδαστήριον ήτο πλησίον τοΰ 
άρχιεπισκοπείου. « ’Ακούω, ώ καλέ νέε, είπε τότε ό καρδινάλιος, 
ότι άνευ τού έλαχιστου κόπου αυτοσχεδιάζεις στίχους Λατινικούς· 
οθεν σέ παρακαλώ νά μοί δώσης δοκίμιόν τι, άπό τοϋ όποιου θά 
λαβω μεγάλην εύχαρίστησιν. Δύνασαι π. χ. νά εϊπ-η; τι περί 
ταύτης τή; ταμβακοθήκης καί νά περιοριστής εις 1ν μονον δίστι-
χον; επειδή αί μετά τόν δεΐπνον ώραι δέν μοί φαίνονται τόσον
κατάλληλοι διά ν’ άναγινώσκη τις εκτεταμένα ποιήματα.

Εΐ-ών οέ ταΰτα τω προσέφερε χρυσήν ταμβακοθήκην άδαμαν- 
τοστόλιστον, εΐς τήν όποιαν ήτο έγκεχαραγμένη ύπό τό σχήμα 
νεανίσκου ή εΐκών τοΰ άγιου Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ, προστάτου 
τής πόλεως Τολέδου. ‘Ο ιεροσπουδαστής, κρατών τήν ταμβακο- 
θήκην, ολίγον τήν ήνοιξεν έπειτα τήν έιλεισε καί, παρατηρών 
εισετι αύτήν και έρυθριών τό πρόσωπον,[ηύτοσχεδίασε τό ακόλου
θον δ’.στιχον, τό οποίον διά τό άνέφικτον κάλλος του είνε καθ’ ή
μάς ά’ξιον αιωνίου ένθυμήσεως.

‘•In!us pulvis adest, sacer extra cernitur infans ;
uUt monet hie nasci, sic monet ilie mori.

Εΐς τόσον ύψος ιδέας, μετά έκλεκτής καί άφελοΰς φράσεως, 
δ καρδινάλιος έμεινεν έκστατικός καί, εύγε! τω είπενείσαι τή άλη- 
θεία ό ά’ριστος ολων τών ποιητών οί στίχοι σου αξίζουν τώ οντι 
θησαυρόν εΐς ένδειξιν δέ τοΰ θαυμασμού μου καί πρός αμοιβήν 
"ή? δεςιοτητος σου ταύτης σοί δίδω τήν ταμβακοθήκην, ή δποία 
νά σοί ένθυμίζη ενίοτε έμε! Ό  καλός νέος τόν ηύχαρίστησε τότε 
ταχεινώς καί, άποχαιρετίσας αύτόν, έπέστρεψεν εΐς τούς συμμα- 
θητάς του, πρός τούς όποιους διηγήθη τό συμβάν καί έδωσεν εΐς 
έκαστον τούτων καλήν δραγμίδα (πρέζαν) νικοτιανής τής Σιβίλης, 
ήν έκεϊ;οι έδέχθησαν συγχαρέντες αύ-ω μετά ζωηρότητος καί 
δλοι τόν ύπερεπήνεσαν, οί μέν θαυμάζοντες τό δώρον, οί δέ τό 
οίστιχον, τό δποΐον μεταφράζομεν ένταύθα.

Τέφρα υπάρχει έντός, ιεροσπουδαστής υπάρχει εξωθεν.
Ουτος ένθνμίζει τήν γένεσιν, έκείνη δέ τόν θάνατον.

(Έ κ  τοΰ ’Ιταλικού ύπό Θρ. Γ. Άρχ).

 ----------

Λ  Υ  2  Β 1 2 .

Λ Ι Ν Ι Γ  Μ Α Τ Ω Ν .

ΜΗ'. Κύπρος —  Κΰρος.
ΜΘ'. "Αμμος —  ομμα.

Ν'. Νοΰς.
ΝΑ'. Στέφανος— φανός— στέφανος.
ΝΒ'. Κέρδος —  κέδρος.
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ΝΓ.' Ηρακλής — κλής (Άττικώς αντί κλείς).
ΝΔ'. Λιβάνιος—  Λίβανος — Αίβιος— Λΐνος.
Ν Ε'. Μήλον.
ΝΣΤ'. ’Ανδρόνικος, Άνδρος, Δΐος, Σίκινος, διά, Δαναός Σίνις, 

Ρίον, Νικίας, Νάρκισσος, νήνος, ροιά, κόρις.
ΝΖ'. Βούσιρις —  βοΰς, —  ίρις.
Ν ΙΓ. ’Αήρ —  ΊΙρα.
Νθ'. Σκις.

Ξ . Ραοίς.

Λ Ε Ξ Ι Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ω Ν .

ΙΣΤ '. Έχει- γρ. 10,000,
ΙΖ '. £0  ΐέταρτος υίος ήτο 17 έτών.
ΙΗ '. Έν μεν τή τραττεζη τής Έ λ . έδάνεισε δρ. 645 μέ τοκ. 100)0,

Έ ν  δέ τή » » Τουρ. »
Έ ν  » » » » Άγγ . »

’Ήτοι ά. κεφάλαιον δρ. 645
τόκ. ά 10 0)q » 64 50

β’. κεοάλα ιον » 
τόκ. ά 12 1)0 »

γ'. κεοάλαιον » 
τόκ. ά 11 0)q  »

430 
51 60

860 
94 60

» 420 )> » 12 0)0, 
» 860>» » 110)0,

ίο. 709 50

» 481 60

» 954 150

Το ολον κεφάλαια καί τόκοι δρ. 2145 70.

10'. Ό  μέν πατήρ έλάμβανεν ήμερομισθ. 5 δραχ. όδέ υίος 3. 
Κ '. Ό  αριθμός 30.

11.

κ α Κ ό ς  
κ ά λ Γ  μ μ α

γ ΰ Π ε ς
ώ Ρ  α 

ά λ λ Ο ΐ  ο ς
π α ρ ά Σ  ι ί  ο ς

13.

Κ Ρ  Η Σ
Ρ  ΰ μ α 
Η μ α ρ 
Σ  α ρ ς

15.

Χ Α Ρ Α
Α ι ω ν 
Ρ  ω μ η 
Α  ν η ρ

12.

κ α Λ  ό ς
ε λ Ε  ο ς
β ω Μ  ό ς

ε λ λ I I  ν ε ς
χ  ρ η Σ μ ό ς

σ υ ν ε Σ τ ι ο ς  
κ α π ν Ο δ ό χ η  
ο ί κ 6 Σ ι τ ο ς

14.

Π Ν Τ  Ξ
Ν  ά π ς 

Τ  π α ρ 
Ξ η ρ ά

16.

Α Φ Η  
Φ  ω ρ 
I I  ρ ω

17

ά ν ά Κ  τ ω ρ 
Κ  ΰ Ρ  ο ς 

Ξ ε ν ο φ ώ ν  
α Τ Ν ο ς 

‘Η σ ι Ο δ ο ς  
Κ α λ λ ι Σ θ έ ν η ς

Κ  Λ  Ε I  Δ Ο Σ . Γ .

Λ Ο Γ Ο Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

41. ‘Ο χρήσιμ’ είδώς οΰχ ό πόλλ’ είδώς σοφός.
42. Αίρετώτερον ονομα καλόν ή πλούτος πολύς.
43. Ή  έγκράτεια εινε κρητοίς τής αρετής.
44. Γέρων άνευ άξιοπρεπείας ώς γυνή άνευ αίδοΰς.
45. Πασών τών άρετών ήγεμών έστιν ή ευσέβεια.
46. Ο'υδεν όμονοίας ίσον.
47. Εί μή το λαβεΐν ήν οϋδεις πονηρ'ος ήν.
48. Ή  αληθινή φιλία τρία ζητεί! μάλιστα, τήν αρετήν ώς κα

λόν- τήν συνήθειαν ώς ήδύ· χαί τήν χρείαν ώς άναγκάΐον.
49. ‘Ο αγαθός αγαθών έστι παρακτικός.
50. £0 Άρης μισεί το'υς κακούς.

‘Οπόταν παρουσιασθή ή κινδυνώδης ώρα,
Είς τήν θεότητα πολλά πολλάκις τάσσεις δώρα. 
Πλήν πόσον ήτο πλούσιος ό θρόνος τοΰ ‘Υψίστου, 
Ά ν  έκτελοϋσες το ταχθέν έργον έπί της γής του! 
Άπέφυγες τ'βν κίνδυνον; δέν ένθυμεΐσαι πλέον 
Κανέν άφ’ οσκ τότε συ τον ϋπεσχέθης κλαίων 
Καί, λησμονήσας παντελώς δεινά τά παρελθόντα, 
Συντρέχεις πάλιν άφροντις είς μόνα τά παρόντα.

Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

31, Μή έριζε Αβρί ϊνου σκιάς.

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 6%

Λ Υ Τ  Α Ι .

ΣΜ ΥΡΝΗΣ.
Σόλων Λεντούδης =  48 49 51 53 54 56 60 αινιγμ. 16 

17 20 προδλημ. καί τής Γ'. κλειδός.
’Αθανάσιος Π. Χ· Προκοπίου =  48 53 58 αίνιγμ. 42 43 45 

46 47 50 λογογριφ.
’Αγαθοκλής Γ. Κωνσταντινίδης = 4 8  49 51 53 56 59 αινιγ. 

50 λογογριφ.
Γ. Παπα Κ. Σπάρταλης =  48 51 52 54 56 57 58 αινιγμ. 

41— 46 49 50 λογογριφ. 1 3 15 16 λεξιγρίφ. 31 γρίφου.
Πυλοξένη I. Ζαρυφάκη =  53 58 59 60 αίνιγμ. 17 προβλ. 

43— 46 50 λογογριφ.
Σ. Σολομωνίδν$ς =  48 51 54 56 60 αίνιγμ. 41— 46 49 

50 λογογριφ. καί 31 γρίφου.
'Ιωάννης Κ. Κομνηνδς 48 49 51 52 57— 50 αινιγμ·

41— 46 48— 50 λογογριφ. 16 17 19 20 προβλ. καί 31 γρίφον.

ΒΑ ΙΝΔΗΡΙΟ Υ.

’Αναστάσιος Ίω. Σούραλης =  48 56 60 αίνιγμ. 16 17 20 
προβλημ. 41— 46 48 50 λογογριφ.

ΙΙΡ Λ Κ  Λ Ε ΙΟ Υ  ΚΡΗΤΗΣ.

ΞΒ'.

( Άνευ έμοΰ ή γή αϋτή ποσώς δέν ειν’ ώραία.
Ή  κεφαλή μου σύνδεσμος 5 ποΰς άντωνυμία,
’Αρέσκεται στήν κεφαλήν νά μ’ έπιθέτ’ ή νέα,
Νά μέ κρατή ’ς τάς χεΐράς της σχεδόν πάσα κυρία.

θ. Φ . Κ.
ΞΓ'.

Τών οργάνων το μεσάζον είμαι τής ύπάρξεώς σου,
2τε συγγενείς καί φίλαι Τστανται ένώπιόν σου·

Αν άγρίως δέ τήν κάραν καί τδν τράχηλον μ’ έκκόψης, 
είς θυμήρη τότε άνθη και ευώδη θά προσκόψης,

Ά λ λ ’ έντέχνως μου τήν κάραν έν τω κέντρω έάν θέσης, 
έν σοί τότε λεληθότως διαρρέοντα μ’ εύρήσεις.

ΞΔ'.

Έ κ  κοιλίας φεΰ! δέν εΐδον ώς οι πάλ’ έξιστοροΰσι, 
το γλυκυ φώς τής ήμέρας, 
πλήν μή μέ έκλάβης τέρας.

Ά ν  δέ μέ καρατόμησης, παρευθύς λευχειμονοΰσι, 
δένδρα, δάση καί κοιλάδες,
’όρη τε καί πεδιάδες.

Γ. Κηπουρίδης.
ΞΕ '.

Τδ πρώτον καί το τρίτον μου τοΰ 6λου άφαφών,
Ν. Δ. Κονταςάκης — 48 49 51 52 56— 59 αίνιγμ. 16 19 

προβλημ. 41— 46 48— 50 λογογριφ. καί 31 γρίφου.
Έμμ. Γ. Ραυτόπουλος =  48 49 51 52 56— 59 αίνιγμ. τ’ ούρανοΰ, ώ φίλε μου, τδν θόλον θεωρήσεις. 

16 19 προβλημ. 41— 46 48— 50 λογογριφ. καί 31 γρίφου. Φ»'- τ’ ολον τρομερόν
Α Λ ΕΞ Α Ν Δ ΡΕ ΙΑ Σ . τά τρία τελευταία μου έπάνω σου εύρήσεις.

0. X. Μ.
Α. Τελατινίδης 49 50 52 56 58 59 60 αινιγμ. 17 19 

προβλημ. 41— 45 49 50 λογογριφ.
ΛΑΡΝ ΑΚΟ Σ ΚΥΠ ΡΟ Υ.

’Αδελφοί Κουπ5=·48— 60 αίνιγμ. 16 17 19 20 προβλημ. 
41— 50 λογογριφ. καί 31 γριφ.

ΒΩ ΛΟ Υ.

Νικολ. Χρ. Αποστολίδης=48— 60 αίνιγμ. 41— 50 λογογριφ, 
A IM  ΒΑΘΕΟΣ.

Μιχ. Ίω. Πρωτόπαπα— :48— 58 αίνιγμ. 41— 50 λογογριφ. 
ΠΥΡΓΟΥ ΣΑΜΟΥ.

Δ. Νικολαίδης . 48— 60 αίνιγμ. 17 19 20 προβλημ. 41 
■— 50 λογογρ.

Ξ Σ Γ .

Άνήρ έςερχόμενος έν λευκή πεδιάδι σπείρει μαΰρον σπόρον 
έξ ου πολλά καλά καί κακά φύονται.

Ύπδ Γ. I. Δημητρίου έκ Λάρνακος Κύπρου.

ΞΖ'.

Τά τών θεών ονόματα άνίσως έρευνήσης,
Έκεΐ θά μ’ απαντήσης·

Χωρίς ίίμως έμέ ούοέποτ’ ήμπορεΐς νά ζήσης,
Ά ν  μ ’ άναγραμματίσης

Γ. Κ. Υ.

- 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 -

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α .

ΞΑ\

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α .

ΚΑ '.

Ολα φέρω είς το σώμα τά Ελληνικά στοιχεία 
Παρ,έκτος τριών είπέ μοι, π;ϊα εΤν’ αύτά τά τρία;

Α. Ν. Λ,

Τίνες είσίν οί δύο άριΟμ5ί, ών το μέν άθροισμα εΤνε 48, ή δν 
διαφορά 10 ;

ίιπΐ) Κ. Ρηγοπούλου.
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ΚΒ'.
Τίνε; ewtv ο\ αριθμοί. ων τινω·< τό κεφάλαιον εινε διχλάσιον, 

τό δ» γινόμενον τριπλάσιον τη; διάφορά; των;
ΰχο Γ. Κ. I.

Λ Ο Γ Ο Γ Ρ Ι Φ Ο Ι .

51. Ναί! άν εΐδε; ; προ; Ιχετ’ έκ έμοί α ηά τά; Gsoi, ποτά 
φακοί νά, υ·ι  ά; ήμερων κρυπταί τε Ψ  X  3’ δλοι. Οΰ, ναί, ου 
χρό ΣχάΟ’ ουν τ’ ώ; ν’ ά;, ά; άιτω. Πλάνη;. Οί, χρό;, 6, άτε νά 
μ.’ χολλαΐ;, ιτε τω τοί μ’ Άλφε; τέρ’ δ>τ' ονο;, δνε, χεΐται. 
1 τω Β. ώδή δ,τι τω τε κάλλη, ων να μοι ήπαρ χυ-αί.

Ιωάννης Κομνηνός.
52. Καίει γη νήα. Nat X  χολλάς άμφ’ ύχ’ ολους. Κ  ’Ιωάννη, 

ρανε Χχλοΰτη άχ’ "Ηρα, χχλιν δ’ 1 ΠΡΕ !  χεινα; μεν, δς, ήν 
άργυδιω τίει. ’Αργεία, όδοι! Γή, 1 την κακοί, δν . . .

I. Δ. Μανώλης.
53. Τίτον νεκρόνω, κόκοι· τόσον ή νήσοι;
54. Μ  μα

—  ρε —  f  Α'. δίκης.
Ζ «  ΧΡΌ

55. Λαλιά δικαίω τε δίκαι ή χερών δικαίου κακοΰ. ΣεΤ; α! ! 
Μήδοι 1

56. 'Ω ; ήμεΐ; εισεται, Ρώμη!! χοΤ ή; ;
57. Φίλωνα! Μήδοι οΰ φίλοι; σει;! Ά δ η !
58. Ή  ·{* 6 οΐα; ή3’ δλωλα ! ! 3 εστι;

53— 58 ΰχο Γ. ’Ελευθεριάδου.
59. ’'Ω ο, Ρώσσοι νήμ’ δν Οανόντε; α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ  

ν ξ ο χ ρ σ τ υ  φ χ  ψ ω.
60 Γήρα; κ’ ώά ύπό λάδι, δά;, κόμαι, νώ

υπό Γ. Κ. I.

x > « o § g o o o o -

Α  Β  f t  I  Γ  Ρ I  Φ  ο  I .
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(α) Οι λεξίγριφοι ουτοι λυθήσονται διά κυρίων ονομάτων.
‘Υπό Άριστοτέλ. Κ . Παλαιολόγου.

26 27

. .' Α 

... Π 

. . Φ  
'. . Ω

ό δεύτερός έκ λέξεων κύρια 
σημαινουσών ονόματα

. Π .
. . . ο  .

. / λ  . 
\ . r  .
. Μ  .
·'. Ν  .

. . I  .

 Α' .
Ύχό Νικολ. Χρ. Άχοστολίδου.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α
ΞΙΓ .

"Ον είμαι, πλήν τών ορυκτών νά μή μέ ϋπολάβης, 
μηδ’ ώ; φυτόν· ή, άφε; με· σέ καίω, μή με ψαύη;. 
Έχω  κοιλίαν, πλήν άλλά ουτε τών άνθρωχίνων 
μετέχω· χαΰσε, φίλε μου, χρός ζώντά με συγκρίνων. 
Εινε έν τοΰτοις άληθες δτι ώς έκ κοιλίας 
τής θ:μήτορος τροφή έξήλθε σωτηρίας, 
κ’ έκ τής κοιλία; μου τροφήν πορίζεσαι έχίσης, 
τοιαύτην πλήν ήν άχαιτεϊ τοΰ σώματος ή φύσις. 
Παράδοξον σοί φαίνεται, και δμως έ'τι μάλλον 
θά μέ θαυμάση; άν μ.έ ίδή; έκ δένδρων άναΟάλλον, 
σχεδόν έχίση; ιερόν, άμ’ ώ; μ’ άχοκαλύψης, 
ώ; τό δροσίζον μέ νερά τοΰ; Ονήσκοντας έκ δίψης. 
Παράδοξον θά σοΐ φανή έχίση; δν και δρο; 
Φοινικικόν αποτελώ, καί αν ό νεωκόρο; 
συνήθω; μ’ έχ’ εί; χεΐρά; του, καί δι’ έμοΰ τό θειον 
δν άπαιτή; έξιλιαομόν ανομιών μυρίων,

Σ. Μ.

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 63

Γ Ρ I  Φ Ο I .

32

II

X. Κουχπά; Κύπριο;.

33

σ

θυγατηρ Μελισσέω; καί 
τροίό; του Διό;. Σ. Μ.
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Γ. Ναολαίδης Αέ

I. Α. Μανώλης

πόλις της Γαλιλαίας

Φυτ'ον χρήσιμον εις άλλάντας.

Ορέστης καί Πυλάοης Μέτρον τι παρ’ ‘Εδραίοις 
διά τά ΰγρα'.


