
   - —  f  k
ΜΑΡΤΙΟS  1873. -— - =    ΦΥΑΛΑΔΙΟΝ |Z'.

Η  Χ ΡΥ2Α Λ Δ Ι2·

Α 1 1 0 Λ 0 Γ 0 Σ .

Έάν, φίλτατε άναγνώστα ή περικαλλής μοι άναγνώστρια, ησαι 
εκ τών γραμματισμένων- εκείνων, οϊτινες έ'χουσι πλείστας δσχς 
αξιώσεις ώς προς τήν πολυμάθειαν «ύτών, τολμώ νά νομίσω 
δτι ήκιστα θέλεις ένοχληΟή. έάν σε πχρακαλέσω νά μοι λύσης 
φιλολογικήν τινα άπορίαν. Δύνασαι νά μοί εϊπης τίνος συγγρα- 
φέως εΐνε 6 παρά πόδας μΰθος;

Εΐνε άοχαιος ; έκτων τοΰ Άνακρέοντος ; Εινε τοΰ μεσαιώνος ; 
έκτων τοΰ ές Αΰρηλίας Κβρόλοιι ή μεταγενέστερος; τοΰ Γκαίτη, 
Μούρου, Βύρωνος, Λαμχρτίνου; ή μήπως εΐνε έργον τοΰ Σχαδη, 
ποιητοΰ τών ρόόων, μαργαριτών και άηδόνων;

Άποκρίθητε λοιπόν.
Ιδού ό περί ου ό λόγος μΰΟος:

—S>63825<£̂ —

Χρυσσαλλίς τις συνήψε ποτέ έπί τών χρυσιζουσών πτερύγων της 
τά ήδύτατα καί λαμπρότατα τών χρωμάτων: το λευκόν, τ'ο ερυ
θρόν κϊί τό κυανούν.

Καθώς δέ ήλυκή άκτίς, άλλοτε μέν έπέτα άπ'ο φύλλον είς 
φύλλον, άλλοτε δε ή έκάθητο ή. επαι̂ εν έν πρασίνω λειμώνι.

ΙΙαΐς τις, μόλις ή.ξχτο νά δοκιμχζη τά πρώτα αυτού βήματα 
έπί τής δροσώδους y)6r,c, εΐ:ε το ποικιλόχρουν έ'ντομον καί 
κατελήφΟη ύπό τής έπιΒυμίχς νά τό συλλαβή.

Ά λ λ ’ ή χρυσαλλις ήν είθισμενη είς τοιχϋτας επιθυμίας· ειχεν 
ιδεϊ ολοκλήρους γενεάς έςαντλησάσας τάς δυνάμεις των προς κα- 
ταδίωξιν αυτή;.

Έπτερύγισε λοιπόν περί τόν πα'.οα καί παρεκάΟησεν αύτώ- 
όπότε δέούτος ά'θμχίνων, βραδύνων τό βήμα καί αψοφητεί προσ- 
Κελάζων το έντομον έξέτεΐνε τήν μιχράν χεϊρά του ίνα τό συλ
λαβή, ή χρυσαλλί; ά ίπτ τ̂ο και άνελάμβανε την άστατο ν καί 
θαμβουιαν πτήσιν της. Ά λ λ ’ δ παΤς δέν άπεθαρρύνετβ. Έξη- 

(Ιίνθ Α ΓΟ ΡΟ Γ  φυλ. Ζ'.).

κολούΟει διώκων. Έ ξ  έναντι ας όσον τά τεχνάσματα αΰτοΰ άπε- 
τύγχανον, τοσούτω μάλλον ή έπιθυμίχ τοΰ ν’ άποκτήση τό έ'ντο
μον έπηύξανε. Με ταχύτερον δέ βήμα καί διακαέστερον βλέμμα 
έξηκολούθησε διώκων τήν χρυσαλλίδα.

Ουτω δε άείποτε διατρέχων ό δύστηνος πάις άπεμχκρύ;Οη 
οΰχί ολίγον τή; μητρός του, διότι ή χρυσαλλις έκ τοΰ άνθοΰντος 
λειμώνος μετέβη είς άγονον κχί ξηρόν πεδίον. Ό  παι; έξηκολοΰ- 
θει διώκων. Ά λ λ ’ άν και ή άπόστασις, ήν είχε διατρέξει, ήν 
οΰχί μικρά, ο δε δρόμος ταχύς, ό παϊς δέν ήσθάνθη τόν κάμχτον 
αΰτοΰ, όπόσον μάλιστα έβλεπε τήν χρυσαλ/.ίδα, ήτις έκάΟητο 
ολίγον μακράν αΰτοΰ ποτέ μέν έπί βά:ου, ποτέ δέ έπί δενδρυλ
λίου κχί άλλοτε πάλιν έπί ορεινοί ανωνύμου άνθους, άείποτε 
άοιπταμένη, ϊπόταν ό νεανίας τήν έπλησΰζε.

Έλησμόνησα νά σάς εί’πω οτι ό παΤς διώκων είχε καταστή 
νεανίας- αλλά καί πάλιν μετά τή; άκχτχμχχήτου νεανική; επι
θυμίας καί τής άφεύκτου ανάγκης ( άπολχύσεως έξηκολούθει διώ
κων το λαμπρήν φάσμα.

Άπό καιροΰ είς καιρόν ή χρυσσαλλίς ΐστατο ινα τρόπον τινά: 
χλευάση αΰτόν, έβύ'Ηζε τρυφη/.ώς τήν έπιβοσκίδα αυτής έν τοΤς 
κάλυξιν άνθέων, καί έρωτο-.ροπως έκίνει τάς πτέρυγάς της.. 
Άλλα μόλις ό νεανίας δλως άσθμαί ων ατό έλπίδα προσεπέ - 
λαζεν αΰτή, ή χρυσαλ/.ίς αφίνετο είς τήν πνοή\ τοΰ ζεφύρου. δστις 
τήν παρείλκυεν ώς πτερόν.

Καί ουτω πχρήρχ'οντο έν τή πχρχλάγφ τχύ-η κχ-αδ'ώξει αί 
ωρχι, αί ήμέο/ι, αί μήνες >.χι τά έτη, ό δε άνήρ καί το έντομον 
άφίκοντο εί; κορυφήν όρους.

'Ο νεανίας διώκων τήν χ:υσχ\λίδα είχε κχταστή άνήο. Έ κε ΐ 
ό άνήρ έ'ττη έπ’ ολίγον σκεπτομενος ότι ίσως ή^ελιν ίΐ̂ Οαι καλ- 
λιον νά έπα/έλΟη είς τά Γο·α· επειδή ή όίός, ή/ έμελλε νά δια— 
τρέςη, ή ' κατάςηρος καί πετρώδης.

Κάτωθεν δέ τοΰ όρους ές ά>τιΟ-:του τής όίοΰ, ήν εΤ/ε διατρέ-
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ξει—  ενθα μόνον χαρίεντες κήποι, παρέχοντες εύώδη άνθη καί 
οχωροφόρα δένδρα, καί δρ',σώδεις λειμώνες ύπήρχον—  ήν τε
τράγωνος χώρος us’ ΰψηλοΰ τείχους χερικυκλούμενος καί ού ή 
είσοδος ήν άείχοτε ανοικτή, εντός αύτοΰ δέ μόνον λίθοι ήσαν 
έπισεσωρευμέ οι.

Ά λ λ ’ ή χρυσαλλίς χτερυγίσασα νΰν λαμχιοτέρα χαρά χοτε 
χρ’ο των όφθα- μών τοϋ άνδρός, έ'καμ.εν αυτόν να έξακολουθήσγ) τήν 
καταδίωξίν του πρός τήν διεύθυνσιντοΰ τετραγώ·ου·άλλά περίεργον;

’Αντί τοιαύτη οδοιπορία καί τόσον ταχύς δρόμος ν’ άπαυδή- 
σωιι τον πρεσβύτην—  τοιοΰτος ώς έκ τής λευκής κόμης του 
έφαίνετο ό ά'φρων δρομ.εύς,— ό δρόμος καθίστατο ταχύτερος,καθό
σον έχροχώρει. Τοϋθ’ οχερ φαίνεται δτι χροήρχετο ώς έκ τοΰ 
κατωφερούς τοϋ ορούς.

Το εντομον έχέτα, φυλάττον τήν αυτήν άχόστασιν, άλλ’ ήδη 
μή υπαρχόντων πλέον άνθέων, έκάθητο έχί ακανθωδών βάτων 
•/.αί καταςήρων κλάδων.

’Αλ/ν’ ό πρεσβύτης άσθμ.αίνων έςηκολούΟει διώκων.
Τέλος ή χρυσαλλίς διήλθε τδ τείχος τοϋ τετραγώνου, δ δε 

πρεσβύτης ήκολούθησεν αυτήν εισερχόμενό? διά τής θύρας.
Μόλις όμως έκαμε βήματά τινα, θεωρών τήν χρυσαλλίδα, ήτις 

έφαίνετο οίον άναλυομένη έν τή ύγρα ατμόσφαιρα, καί δ χοΰς αύ
τοΰ χροσεκρουσε λίθον. "Επεσε τότε χρηνής.

Καί τρις μεν έπειράθη ν’ άνεγερθή, άλλ’ εις μ.άτην. Μή δυ- 
νάμενος δε πλέον ν’ άκολουθήση τό έντομ.ον, ήρκέσθη νά τείνν) 
αύτω την χείρα. Τότε ή χρυσαλλίς, οίονεί εύσχλαγχνιζομένη αύτον 
—  είχεν ήδη άπολέσει τά λαμπρότατα τών χρωμάτων της—  
έπτερύγισε χερί τήν κεφαλήν τοΰ χρεσβύτου.

Πιθανόν νά μή ή-αν αί χτερυγες τοϋ εντόμου, αιτινες είχον 
άπολέσει τά χρώματά των, άλλ’ ή όρασις τοϋ χρεσβύτου ήτις ει- 
χεν έξασθενήσει.

Ή  χρυσαλλίς λοιπον χεριέγραψε κύκλους τινάς χερί τήν κε
φαλήν τοΰ θ/ή'κοντος καί έκάθησεν έπί του ώ/ροΰ μετώχου του.

Τότε οΰ:ος συνεκέντρωσε τάς όλίγας δυνάμεις, αί'τΐ/ες τω 
έμενον, καί, άνυψώσας τον βραχίονα, προσέψαυσεν ακροθιγώς τάς 
πτέρυγας του έντομου.

Ά λ λ ’ όχοία χλανη !
'Αντί χρυσαλλίδάς είχε διώξει ήλιακήν άκτινα. (
Άλλά τό ένόησεν άργά ! . . .
Ή  χειρ του τότε κατέπεσεν ώς λίθος, καί δ ύστατος αύτοΰ στε

ναγμός έχροξένησε φοβέραν βοήν έν τω νεκρικω έκείνω χεδίω.

Μ ’ όλα ταΰτα έξακολούθει, ώ χοιητά, άναζητών μετά τής 
φρενήρους σου ορμής το ιδανικόν εξακολουθεί χειρώμενος δι’ 
αιωνίων μόχθων και οδυνών νά φθασης το ποικιλόχρουν ίνδαλμα, 
βπερ αχαυστως σέ άποφεύγει 1

Δίωκε αύτο έστω καί άν ή καρδία σου έξερρήγνυτο, εστω καί 
αν δ βίος οου έσβέννυτο, καθ'ήν στιγμήν ή χείρ σου ήγγιζε το 
αντικείμενο/ τοσούτων πόθων.

Έ κ  τών «νυκτερινών ρεμβασμών». 
ΟΜ ΗΡυΣ Γ. ΒΑ ΦΑ Σ.

ΙΙϋ Ρ Α Σ Ε  ΤΟ Ε ΙΣ  ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟΝ ΣΟΥ.

Προ εξηκονταετίας έζη δ αγαθός δ:ΰξ Κάρολος Γουλιελμος 
δέ Βρούνσβικ, αληθή; τύπος τοΰ έναρέτου Χριστιανού καί δστις 
ουδέποτε έφάνη ελλιπής εις τά χρός τήν Εκκλησίαν χρέη 
αύτοΰ.

Ημέραν τινά χληροφορεΐται. ότι χωρικοί τινες υποτελείς του 
έσυνείθιζον νά συν αθροίζω·/ ται εις καπηλεΐόν τι καί έκεΐ νά διέρ— 
χωνται τάς ώρας, κατά τά; δποίας έχρεώιτουν νά εύρίσκωνταί 
εις τάς άκολουθίας τής Έ/.κλησίας.

‘Ο δούξ ένδύεται χενιχράν τινα ένδυμασίαν καί κουμβωθείς 
άχρι τής σιαγόνος διευθύνεται τήν Κυριακήν εις τό ύχοδειχθέν 
μέρος.

Τήν στιγμήν, καθ’ ήν οί κώδωνες χροσκαλοΰσι του; χιστους 
εις τήν χροσευχήν, φθάνει δ θίασος τών δυσσεβώ/ τούτων χωρι
κών, άρχηγούμενο; ixs κρεάτινόν τινα ογκον μέ κορυφήν άνθρω- 
χίνην καί τόν όπο'ον έκ τή; ερυθρά; ρινδ; κχί εκ τοϋ σεληνοει
δούς χρυσώπου ήδύ/ατο πά; τις ευκόλως ν’ αναγνώριση ώ̂  πρό
εδρον τής χαριέσσης ταύτης όμαδος.

Ιίάθηται οΰτος εΐς το άκρον τή; τραπεζης καί, προσηλώσας τδ 
βλέμμα του έχί τοΰ δουκός, χροσκαλεΐ αύτόν νά κάβη μέρος εις 
τήν συντροφιάν.

Έ ν  τούτοις ό κάχηλος έναχοθετει ενώπιον τοΰ χαριτοβρύτου 
χροεδρου χελωρίαν λάγηνον χλήρη οινοπνεύματος.

Τήν λαμβάνει οΰτος διά τών δύο του χείρ ον, καταπίνει γεν- 
ναίαν δόσιν καί επαφίσας αυτήν εΐς τόν δούκα λέ,ει «Πέρα
σε το εΐς τόν διπλανόν σου.» Ή  λάγηνο; κάμνει τόν γΰρον τής 
τραπέζης καί έχανέρχεται εΐς τόν πρόεδρον, δστις ροφήσας αρκετά 
τήν θέτει έκ νέου εΐς κυκλοφορίαν. "Εκαστος συμπότης τήν δράτ- 
τει άλληλοδιαδόχως μετ' άγαλλιάτεως και τήν παραδίδει εΐς 
τόν γείτονα του,λέγων «Πέρασε το εΐς τόν διπλανόν σου» . Εΐς τόν 
τρίτον γΰρον τής τοσοΰτον περιφήμου λαγήνου δ δούξ άνορθοΰ- 
ται μετ’ οργής, ξεκουμβόνει τόν έχενδύτην του καί άφίσας νά δί- 
ΐδωσιν ούτω την στολήν και τα παράσημά του, δίδει μεθ' δλων 
του τών δυνάμεων ράπισμα εΐς τον εύγενή προεδρτν, λέγων: Πέ- 
ρασέ το εις τόν διχλανόν σου !

Ό  δυστυχής πρόεδρος μένει εμβρόντητος καί άλαλος, άλλ’ ό 
δούξ δράξας τδ ξίφος του άνακράζει.

«Μάθετε οτι δστις έξ ήμών κτυπήση ή βραδέως ή ελαφρώς θά 
τιμωρηθή αύστηρώς καί παραυτίκα».

Μόλις έπαυσεν όμιλών καί ολοι οί βραχίονες ΰψοΰνται, τά ρα
πίσματα χίχτουσιν ώς βροχή καί μετά τρομερού χατάγου άντη- 
χούσιν άχο τοΰ ενός άκρου τής τραπέζης άχρι τοϋ άλλου.

‘Ο δούξ εύχαριστηθείς έκ τή; τιιιωρίας διατάττει νά χαύσουν.
Τήν άκόλουθον Κυριακήν ούδείς έκ τών εντίμων τούτων συνε

ταίρων λέγεται ότι έλαβε τήν δ’.άθεσιν νά ΰπάγη εΐς τδ καχη- 
λεϊβν.

Πέτρος Δ. Κασσιμάτης.
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Έπί Κρομβέλλου τ'ο όνομα βασιλεύς είχε καταντήσει τοσούτω· 
μισητόν παρά τισιν ’Άγγλοι;, ώστε άντικατέστησαν οΰτοι έν τή 
Κυριακή χροσευχή τήν ρήσιν ΆΟίτω ή βασιλζία σου διά τής 
ίλθέτω ή δη μοχρατία σου.

—  Ζωγράφο; τις, προσκληθείς υπό πλουσίου φιλάργυρου νά 
έξεικονίση τήν διαβασιν τής Έρυθρας θαλάσσ-ης, έφερεν αύτω ει
κόνα, τής δποίας ή ζωγραφία ήτο εντελώς έσβεσμένη· « άλλ’ έγώ 
δεν βλέπω διόλου τήν θάλασσαν! άνεφώνησεν δ χλούσιος, ~ερι~ 
στρέφο)ν εΐς χεϊρας τήν εικόνα.—  Καί βέβαια δέν τήν βλέπετε, 
διότι άχεσύρθη διά νά άφήση έλευθέραν τήν διάβασιν εΐς τούς 
Εβραίους.— Οί δέ' Εβραίοι ; καί εκείνους έπίσης δέν τούς βλέχω. 
— Είνε άληθές, διότι άχέράσαν χλεον. —  Άλλά τέλος χάντων 
χοΰ είνε οί καταδιώκοντες αύτούς Αιγύπτιοι; —  Έρχονται κατό
πιν. »

—  Παρεκάλεσαν τον Φοντενέλλην νά δώση τον ορισμόν τής 
ωραίας γυναικός. ’Εκείνος δέ άπήντησεν: « 'Ωραία γυνή είνε δ 
παράδεισος τών όοθ αλμών, δ αδης τής ψυχ^ς, τδ καθαρτήριον τοΰ 
βαλαντίου.»

—  'I I  πριγγήχισσα Κονδέ, θυγάτηρ τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ', 
άχευθύνασα ημέραν τινά πρός τον πρεσβευτήν τοΰ Μαρόκου τον 
λόγον, « ’Ώ  ! τω είχε, χόσον κακόν χράγμα εΐνε ή χολυγαμία ! 
— Κυρία,τω ύχέλαβεν δ φιλόφρων Αφρικανός, τό κακόν τοΰτο Οε. 
ραχεύει έν τούτοις άλλο κακόν.— Τδ χοΐον; —  Επειδή εΐς πολ- 
λάς συζύγους μόλις δυνάμεθα νά εύρωμεν τάς άρετάς, όσας μία 
μονη γυνή παρ’ ΰμΐν ουγκεντρόνει. »

—  Πλούσιός τις χωρικός έζήτει νά άγοράση μετά τοΰ υίοΰ αΰ- 
τοΰ τόν χάρτην τής Γ αλλίας. Ό  υιός, θέλων νά βεβαιωθή χερί 
τής ακρίβειας τοΰ χάρτου, τόν όποιον τοΐς έχαρουσίασεν δ βιβλι
οπώλης, εζήτει τήν Μόσχπν έχ' αύτοΰ καί εξέφραζε ’■ήν άχορίαν 
του, διότι δέν τήν εύρισκεν. Ό  βιβλιοπώλης έμειδία, δ δέ πατή ρ 
τοΰ νέου σκεφθείς ολίγον είπε· « Πώς είνε δυνατόν, υιέ μου, νά ζη- 
τής έχι τοΰ χάρτου τήν Μόσχαν; έλησμόνησες οτι αϋτη έκάη εΐς 
Ίά 1812;»

Ηρωτήθη ποτέ ταμίας τις, έάν εΰρίσκεται εΐς σχουδαίαν κα- 
’ άστασιν τ'ο ταμεϊόν του. —  «Εΐς τόσον σχουδαίαν, άχεκρίθη οΰ- 
«ς, ώστε ούδείς έκ τών έρχομενών νά χληρωθώσιν άναχωρεί γε- 
λών. »

Λοχαγός τις τής εθνοφυλακής έκ τής διασήμου έπί τω ήρωϊ- 
«μώτών τέκνων της Γασκωνίας εμελλεν εσπέραν τινά νά ύπάγη 

τή? συζύγου του εΐς έπίσημον έφεσπερίδα. Ένώ έξήρχοντο. 
ή Τ̂ νή του, παρατηρήσασα τό ξίφος του, « Διατί, φίλε μου, τώ 
Α«γει, δέν έζώ-θης τό ώρα'ον με τήν χρυσήν λαβήν ξίφος σου;

Δέν εΐνε φρόνιμον, φίλη μου, άπεκρίθη δ γενναίος λοχαγό;, διότ'·
δρόμοι ε.νε έρημοι, καί ήμεΐς Οά έπιστρέψωμεν έξώρας· πι- 

θανόν νά με τδ κλέψωσι »
Αποθνήσκων τις, χροσε/.άλεσε χερ ί εαυτόν τούς συγγενείς  

και ηρςατο διαθετών αύτοϊς την περιουσίαν του· εις τόν μέν 
κληροδοτεί δέκα χιλιάδας φράγκων, εις τόν δέ πεντήκοντα καί

καθεξής- άφοΰ δέ ούτως έδωκεν εις έκαστον χοσόν τι, χροσήλωσε 
τούς οφθαλμούς έπί τής όροφής, σκεπτόμενο; καί σιωπών— άλ
λά, τόν ήνώτησε τις τών κληρονόμων, πόθεν θέλομεν λαβει τά 
χρήματα ταΰτα;— αύτό τοΰτο συλλογίζομαι κ' έγώ τώρα, άπε- 
κρίθη δ έτοιμσθανατος.

—  Κύριος τις ύπερσαρκος, θέλων νά άστεϊσθή μ,έ τον υπάλ
ληλον τοΰ φόρου, τόν ήρώτησεν ά/ οί βαθρακοί πληρόνουν φό- 
ρον.— « Κύριε, άπεκρίθη δ ύπάλληλος, οί βαθρακοί δέν πληρό- 
νουσιν, ούτε οί χοίροι* περάσετε!

—  Εΐς έν μικρόν χωρίον έφθασε ξένος τις σοφός, έ'χων ισχυ
ρότατο·; μικροσκοπιον το θαυμάσιον τοΰτο οργανον έκίνησεν, ώς 
είκός, τήν περιέργειαν πάντων τών δημοτών. Αγρονόμος τις έ
φερε την γυναϊκά του νά Οαυμάση το πλήθος τών ζωυφίων, τά 
δποία εύρίσκονται εί; μίαν σταγόνα ύδατος. Μόλις δέ ή αγαθή 
γυνή έπλησιασε τον οφθαλμόν της εΐς τό μικροσκόπιο·/, καί άμέ- 
σω, έξέπεμψε κραυγήν τρόμου, βλέπουσα τάς τ ί γ ρ ε ι ς  του 
ύοατος, ώς τάς ώνόμαζεν δ σοφός, έκτελούσας διαφόρους πα- 
ραόόςους κινήσεις. Εγείρεται λοιπόν καί, άρπάσασα τόν σύζυγόν 
της έκ τοΰ έ/δύματος, « Διά τό ονομα τοΰ θεοΰ! άνέκραξε, νά φύ- 
γωμεν άπ’ έδω Ιωάννη. — Περιμενε, γυναίκα, ησύ χασε ! νά  
ιδώ καί έγώ αύτά τά ζώα. —  Νά τά ΐδή;!. .. Δια το ονομα τοΰ 
θεού! Ίωάν/η, άς φύγωμεν άπ’ έδώ· δέν συλλογίζεσαι τί Οά γί- 
νωμεν, άν αύτά τα θηρία χεταχθοΰν έξω άχο τό νερό; »

—  Ό  έφημέριος χωρίου τινός τή; ’Ιταλίας είχε σκύλον, τόν 
όποιον ήγαπα πολύ. "Οτε δ σκύλος άτέθανεν, δ καλός έφημέριος 
έθαψεν αύτόν εΐς τό νεκροταφείο·/. Ό  επίσκοπος τής έχαρχίας, οστις 
έγνώριζεν δτι ό έφημέριος ήτο πλούσιος, μαθών τό συμβάν, προσε- 
κάλεσεν αύίόν μέ σκοπόν νά τόν καταδικάση εις βαρύ πρόστιμό·/· 
οΰτος δε, καθο γνωρίζω·/ τόν χαρακτήρα τοΰ επισκόπου, έ-ήγεχρός 
αύτόν φέρων μεθ’ εαυτού πε/τήκο /τα φλωρία. Κατ’ άρχάς δ έπί- 
σκοχος τ’ον ήπείλησεν, οτι Οά τόν φυλακίση ώ; ιερόσυλο / καί άσεβή- 
—  « ”Ω! έάν έγ/ωρίζατε, χανιερώτατέ μου, χόσον δ σκύλος αύ
τός ήτο νοήαων, ήθέλατε συμφωνήσει οτι ήξιζε νά ταφή μετά τών 
άνΟρώπων εις όλην του τήν ζωήν έδειξε χάντοτε δτι ή:ο φρόνι
μος, χρό χάντων όμως κατά τήν ώραν τού θανάτου του. —  Τ'- 
έκαμε λοιχόν τότε; είπε·/ δ επίσκοπος. —  Έ/.αμε τήν διαθήκην 
του, ύχέλαβεν δ έφημέριος, καί, γνωρίζω·/ δτι ή Π αν ιερό της σας 
δεν είσθε πλούσιος, σάς έκληροδότησε πεντήκοντα φ> ωρία, τά δποίκ 
σας έφε'ρα. » Περιττόν νά χροσΟέσωμεν δτι δ πανιερώι/ατος επεκύ- 
ρωσε τόν ένταφιασμδν καί έσυγχώρησε τον εφημέριον.

—  Καθ’ ήν έποχήν ό κόμης Σταίρ ήτο χληρεξούσιος απεσταλ
μένος τής θαλασσοκράτιδος 'Ολλανδίας εΐ; Ισπανίαν, χροσεφερε 
συνεχώς γεύματα καί χορούς εί., τούς λοιπούς ξένους πρέσβεις, 
οΐτινες έφιλοτιμοϋντο ν’ άνταποδίδωσιν αύ:ώ τά ίσα. Ημέραν τινά, 
καθ’ ήν ήστιώντο χάντες χαρά τώ πρεσβευτή τής Αγγλίας, δ τή; 
Γαλλίας, δστις έφημίζετο ώ; λίαν άγχίνους, θέλων νά ύπαινιχθή 
κατά τάς προχόσεις τόν νεοκττί άναβάντα εις τόν θρόνον Λουδοβί
κον ΙΔ ., έπιεν εις υγείαν τού άνατίλληντο; '[ Ίλ ιο ν  τήν χρό- 
χοσιν δε ταύτην διεδεχθη γενική έχευφημία. ‘Ο χρεσό^ τής 
‘Ισπανίας χροεχιεν ύπέρ τή; λαμπρής καί πλησιφαονς Σιλήντ/ς, 
ύπαινιττόμενο; τήν αύτής Καθολικήν Μεγαλειότητα, τήν βχσίλισ-
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σάν του. ‘Ο της ’Αγγλία; χρέσβυς έοχντάσίη να φερη πρόποσιν, 
•/.ατά μίμησιν -ώ; συναδέλφων του, υτυίρ τώ/ άπλινΛν άστέηων. 
έννοών την τοΰ εθ/ου; του πληθΰ/ καί στερεότητα. Έ /  τούτοι; οί 
πάντ:; περιέμε/ον ά/υπ μό-ω; νά 'ϊίωοιν όποια/ πρόποσιν Οελει 
κάμει 6 τη; ‘Ολλα/δίςχ χ έσβυ:, άφού s'. ου/αδίλφοί του rcpo- 
λαόο/τε; έμοιράοΊη κ- ο:’ έχ/τοΰ; το ώ>χιότερο/ μ.ε.3a; τοΰ *ς·> 
ρόεντος θόλου. Έπί τέλο/; έγερθεί; οΰτο; καί ΰψώσχ; το ποτή- 
ρ·.ό/του, «ΙΙ;οπίνω, άνευρα;-:·/, ε·; υγείαν Ίησοΰ τοΰ Νχυή, 
So:·.; έστησε τον "/Ιλιον, τή/ Σελήνην ν.χ·. τοΰ; ' Ατιέοα; ! » 
θορυβώδεις χειροκροτήίει; ΰπεδέχίησχν τ/jv εΰρυά τχύτη/ χαρο- 
μοίωσιν.

—- Ιν.; αρχιεπίσκοπο; ελεγεν, οτι δια νά ή-ί τ·.; τίμιο; πρέπε1 
νά έ/η εϊσόόημχ δέ/.α χιλιάίω/ φράγκων. Πχρεμπεσό/το; δε 
ποτε λογου —ερ·. έ/ο; ανθρώπου, ό άρ/ιεπίσ/.οπο; ήρωτησεν δ/ 
ήτο τίμιο; άνθρωπο;.— «Όχι, σεόασμιώτατε, τώ άτεκρίθη εΰ- 
φυή; τι;· τώ λείπουν τέ;σαρε; χιλιάδε; φράγκων διά νά η -ε. »

— - ’Ιατρό; τι; έλεγε/: «‘Ομοιάζομε·/ καθ όλχ με του; άμα- 
ξηλάτα;· γνωρίζαμε/ καλώ; τά; όδού;, άλλ' άγνοοΰμεν «  συμ
βαίνει ε -τό; τών οικιών. »

— ■ ’Έν τιν. συναναστροφή ώμίλουν περί τής μετεμψυχώσεως· 
οικονομολόγος δε τις, θέλω·/ νά πωλήση εύιρνΐκν, «Ενθυμούμαι, 
εϊπεν, οτι ή μην ό χρέους βοΰς— Λεν έχχ-ατε είμή το χρύ
σωμα», το) άπή/τησεν εις τώ/ παρευρισκομέ·/ω·λ

--Κυρία τις χροόεβη/.υία; ήλικία;, πλήν νεάζουσα εις χολλά 
καί ε,,ουοα τήν μα/ία·/ νά Βεικνΰηται πολυμαθή;, ή'Ιέλησε νά 
παραστή Γ,η εϊς τινα συναναστροφήν οτι έκοιμήθη καλά τήν νύκτα· 
«‘Οχοία ωραία νύξ! άνέ/ραξε· φανταοθήτε οτι τήν διήλθον ίλην 
εις τάς άγκάλα; τοΰ Όρφέω;.—· Παρελέίψατε εν μ, τή παρετή- 
ρησε κύριός τις. —  Ναι, έχετε δίκαιον, τοΰ Όρφέμας». ίίάντε; 
έθαύμο.σαν γελώντες τάς τεραστία; εις τήν μυθολογίαν δυνά
μεις τής κυρίας.

—  Αΰλικό; τις τοΰ αΰτοκοάτορος Κωνσταντίνου ελεγεν οτι 
«γνώριζε χάοα; τάς εί/.ό·/α;.—  « Γίνος είνε ό Χρίστος ουτος ! 
τον ήρώτησεν ήμέραν τινά ο Κωνσταντίνο;, δεικνύω - αΰτω λαμ- 
χοάν εικόνα τοΰ Εσταυρωμένου.— Μεγαλειότατε, αστειεύεστε ;—  
”0/_ι, άλλ’ είχέ μοι τίς έποίησεν αΰτήν;— ’ Α!  Μεγαλειότατε. 
φθάνει νά μή ή/έ τις τυφλός καί κάλλιστα Οά 8r, ότ’. εί-ε έρ
γο ν τοΰ 1ΝΒ1. »

-— Ίεροκήρυξ τις διήτεσεν έχ' ά'μβωνος εις εικοσιούο κεφάλαια 
τον λόγο ν, τον όποιον είχε·/ άρχισε', άπό πολλοΰ. —  « Πού ύπά- 
γεις; » ήρώτησαν χωρικόν Ttvx, τον όποιον εϊδον έςερχόμενον 
μετά σπρυόής.—  « ‘Γπάγω νά λάβω τον νυκτικόν μου σκούφον, 
άχεκρίθη ουτος, διότι βλέπω κάλ) ιστα ότι Οά κοιμηθώμεν άπόψε 
εις τήν Εκκλησίαν. »

— Έλεγον προς νεάνιΒα εΰειΒή: Θά κάμης καλά νά ΟπανΒρευ- 
νά μή ΰπα-όρευΟής ομως Οά κάμγ]ς καλλίτερα.» —  Πρώτα 

ας κάμιομεν καλά, άπήντησεν εκείνη, καί Ιπειτα βλέπομεν διά 
καλλίτερα.»

— Μάντις προεϊπε τον θάνατον εϊς τινα γυναίκα, τήν όποιαν 
ήγάπα ό βασιλεύς. [ΙληρωΟείσης 3’ έκ τύχης τής προρρήσεως, δ 
ήγεμών άπεφάσισε νά καύση τον κζ/.όμϊ'/τιν τούτον. Διό καλέσας

αΰτόν, « Σύ, τώ ε’πεν.οστις τά -άντα --Μωρίζ:'.;, οΰνασαι νά προ- 
ίο,-ς κ /.ι πότε Ο’ άτο ίάνη;: —  Γρεΐ; ήμ-ρχς προ τής Μεγαλειό
τητες σου! υ άπ/)/τ-σε μϊτά πχ-,ο·(σίιςό Αί-τις, ΰποπτευδεις 
τή/ τ.χγίοα, ή/ ήτοιμχζετο νά :ω στή;η ό βασιλεύς.

—  1’ασΛ.ονος εκιυ/άτο έτΐ τή ά/ίρία του, άλλ’ οτε έΒόΟη πε- 
ρίστχσι: οιχ νά έπιοείςη αυτήν, τό/ ΐιοον φεύγο/τα. -  «Καί ποΰ 
λοιπον εινε ή άνορίχ σου; » τον ήρώτησέ τις.—  «Εις τοΰς πό- 
οχς μου! » ά,τεκρίΟη.

—  Μελωοό; τι; τοΰ θεάτρου πχρεπονεϊτο εις ιερέα, δτι δέν τω 
έπλή-,ονον τακτι-ιά τον μισθό/, τόν ότοΐον έκέροισεν ώς σιτηρέ
σιο·/ διχ τώ/ προτερημάτων του.—  « Μή οά τόση βία, κύριε! 
ΰ.τέλχβεν ό επί/η; λησμονηθείς ίερεύ;· 'έ/ι όλιγην υπομονήν, 
διότι είνε δίκαιον, νομίζω, οί κλαΌ/τες νά προηγώ/ται τών γε
λώ-των. ί)

—  Γχσ/.όνος καί Πχρισινός ή-.ιζον μετχςύ των καί άπό τών 
λόγων κχτή/τησαν εις Βιαπ-ηκτισμού;. "Οταν έπί τέλους τοΰς 
συνεβίβχσαν, αποταθείς ό πρώτος πρός τ'ον ά-τίπαλον του, «Έ χε  
χάριν. τώ λέγει, ότι με εύρίοκεις εί; ήοεμον διάθεσιν 'έ/ ράπι
σμα άκόμ/j δν μοί έόιοες, ή ίελον παροργισΟή μεγάλως καί Οά 
με ή/άγκα'ες νά σε ερριπτα τοσο·/ ΰψ^λά, ώ;τε εως οΰ κατα- 
βής εις τήν γήν, ήΟελτν σε φάγει αί μυΐαι ! ')

—  Π ,ώτων κιβόηλο.τοιόν τινα, ποιον έ’γ/.λημα επραςε καί 
τ'ον κατεοί/.ασαν εις θάνατον. «Φεΰ!  άπήντητεν ουτος· πόσον ή 
δίλαιοσύ/, τών ά/Ορώπων εινε σ?αλ;ρχ! Μΐ καταΒικάζουσιν εις 
τή" άγχό/ην, οιότι εζωγράφησα τον βασιλέα καί έοόςασα τ'ον 
Θεόν.» Ένόει δε άλληγορικώ; τά παοχ/_χρα/_Οέντα νομίσματα, 
τά όποια ές έ/ός μ.έρου: ερερον τή·< είκό-α τοΰ βασιλέω;, ά- 
©’ ετέρου δε τό ρητόν: Εΐη τό ονομα Κνρίον εύλογη μινον.

—  Έπαρχιώτισσά τι;. έλΟούσχ εις Πχρισίου;, προσεκλήΟη εις 
χορόν βλέπουσα δε τά: θυγατέρας της χορευούσας,.δεν ήουνήθη 
νά κρατηΟή τοΰ νά μή ά/α/.ρχςη: « ’Ώ!  τί πράγμα είνε αΰτή 
ή μουσική! Τί οω·/ά; ήθελα έβγάλει, άν έβλεπα τά; θυγατέρας 
μου μεταβαινούσας άπό τοΰ βραχίονος ενός νέου εϊς άλλου άνευ 
τή; μουσική;! »

—  ·0 Μοντέσκιος, ευρισκόμενος ήχέραν τινα εις πολυπληθή 
τράπεζαν, όπου οί δαιτημό/ες έ'καμνον μέγαν θόρυβον καί ώμί
λουν καί έγέλων oy/ατά, άπετάθη πρός αΰτοΰς ώς έςής·: « Αί ί 
κύριοι, δ λίγη ν σιωπήν, σάς παρακαλώ! καταντά νά μή ήϊεύρη 
κανείς έδώ τί τρώγει.»

—  Χωρικός τις. εϊσελθών εϊ; τινα πόλιν κα' ϊδών δεσμώτην 
άπαγόμενον εις τά βασανιστήρια, ήρώτησε τήν αιτίαν τοΰ ΐγκλή- 
ματος. "Οτε δε τώ είπον, ότι ό άνθρωπος έκεΐ/ος ήν πλαστό- 
γράοος, αΑϊ! καλά τό έλεγα έγώ εις τά παιδιά μου 1 άνεβο- 
ησεν· ΐδοΰ τί Οά είπή νά ή;=ύρη κανείς γράμματα.»

—  Θεωρών τις ποτε τά έπτά μυστήοια ζωγραφηθέντα υπό τοβ 
περιφήμου Αεπουσέν, έπέκρινε τήν πχριοτώ ιαν τον γάμον εικόνα, 
«βλέπω καλώς, είπε, πόσον δύσκολο/ είνε νά κάμη τις νά επιτύχα 
εϊς καλός γάμος άκόμη καί έν ζωγρχιία. »

—  Γασκόνος τις έκαυχάτο ποτέ διά τήν κληρονομικήν εΰγί- 
νειάν του. « Τίς Οίλει τολμήσει νά άμοιβάλλη, 2τι στερούμαι εΰ- 
γ··/ίίας; έλεγε πρός τινα φίλον τον. Έπεθύμονιν νά σέ πείϊω
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πλειότερον, δεικνύω·/ oot τους τίτλους και τά χουσόδουλλά μου, 
£/ αΰτά δέν έχάνοντο δυστυχώς εϊς τα νερά τοΰ Κατακλυσμοΰ.»

—  \ω:ι<ό; τις. ίοών έν ποταμ-ώ φορτηγό·/ όλκάΒα, ήτις ώς 
έκ τοΰ β?ρ·.υς τού φορτίου έςεϊχε τοΰ υδατος μίαν σπιθαμήν, άνέ- 
κραςεν: άν τό ύδωρ ήτο μίαν σπιθαμήν υψηλότερο'/, ήθελε κα
λύψει άρεύκ-ως τό πλοϊον.»

—  Δικάζω·/ ό μέγας Άλέςανδρος, έσυνείθιζϊ νά φράττγ) διά 
τοΰ δακτύλου τό ε/ οΰ; τ;υ ενόσω έλάλει ό ένάγων πρός δέ 
τον έρωτήσαντχ διχτί πράττει τοΰτο, άπεκρίνατο: «Διότι το 
έτερον ώτίον μου το φυλχττω διά τ'ον κατηγορούμενον.»

— Η) βασιλεύ; ‘Ερρίκος Δ', συνέλαβε σφοδρότατο·/ πάθος χρός 
τήν ώραίαν Αίκατερίναν δέ Ροάν, θαλαμηπόλον τής συζύγου του 
Μαργαρίτας δέ Βαλουά. ‘Εσπέρα/ τινά έτόλμησε νά τή ψιθυρίση 
εις τό οϋς πόθεν εί-ήρχοντο εις τόν θάλαμόν της.—  «Μεγαλει
ότατε, έ'κραςεν ή έ/άρετος Δεσποινίς, ή μόνη  όδός, it ’ ής εισέρ
χονται εις τόν θαλαμό·/ μου, εϊνε ή 'Εκκλησία.»

—  Ξένος τις έπώλησεν εις μίαν αΰτοκράτειραν τή; Ρώμης 
ψευδείς άδάμα/τας· αΰτή δέ έςητήτατο παρά τοΰ συζύγου της 
τήν παραδειγματικήν τιμωρίαν τ̂ ΰ άπατεώνος. ‘Ο αΰτοκράτωρ, 
άνήρ έτιεικέστατος και νουνεχής, κατεδίκασε τόν ψευδοπώλην 
νά έκτεθή εις τό στάδιο·/ τών θηρίων ή πόλις άπασα έλυπεΐτο 
τόν δυστυχή, μόνη δέ ή αΰτοκράτειρα, έπιθυμοΰσα νά κορέοη 
τήν έκδίκησίν της, ήλθε πρώτη εϊς το θεωρεΐόν τ;;. Πλήν όποια 
υπήρξε·/ ή έκπληξις πάντων οτε, δοθέντος τοΰ συνθήματος, αντί 
θηρίου έξήλθεν εϊς τό στάδιο·/ ήμερώτατον άρνίον. μή τολμών 
νά πλησιάση τόν σχεδόν ήμιθανή έκ τοΰ φόβου του κατάδικον. 
‘Η αΰτοκράτειρα δραμοΰσα ώ; ώργισμένη θύελλα, χαρεπονέθη 
εντόνως εις τόν σύζυγόν της· άλλ’ αΰτος τή άπεκρίθη μετά πρα- 
οτητος: « Κυρία, έτιμώρησχ τόν ένοχον κατά τόν νόμον τοΰ 
άντιπεπονθότος ϊσ;υ· σά; ήττχτησε/, ή^ατήθη.»

—  Χωρικός τις βιαζόμενος ίιχό δικηγόρου έν χλήρει δικα- 
στηρίω νά καταδείξη ότοίου είδους ράπισμα κατέφερε κατά τοΰ 
αντιπάλου του, έσιώπα. —  Όοείλεις να εϊπης ποιου εϊδους ρά
πισμα έδωκες! έκραξε μετ’ επιμονής ό δικηγόρος.—  Έ ν  άπλοΰν 
ράπισμα, κύριε δικηγόρε.—  ΙΙερίγραψον αΰτό.—  Δέν έχω ικανό
τητα περιγραφική/.—  Λεϊςον τουλάχιστον πόσον σφοδρον ήτο.—  
Δέν ή μπορώ.—  ΙΙιέπειΙ άντέτεινεν ό δικηγόρος.—  Μάλιστα, 
πρέπει, ειχον και οι οινασταί.—  Αοιχόν άφοΰ πρέπη, και άφοΰ 
ή άλήθεια καί ή δικαιοσύνη τό απαιτούν, τοιοΰτον ήτο! έκραξε 
στενοχωρημένος ό κατηγορούμενος, καί ταΰτοχοονως καιήνεγκε 
εοοΒρότατον ράπισμά κατά τής παρειας τοΰ δικηγόρου.

    _________

A  Υ  2  Ε  I S .

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .

M B . Κβπχαρις, καττ-πα-ρίς, Πα'ρις, κά~α “ - Κ . κ*οί<.
ΜΓ'. Λάκκος.

ΜΔ'. Πόρος, πρός, ϊρος, δρρός. 
ΜΕ'. Νήτος, νή-σος.
Μ ΣΤ'. Βτα/ίων, χιών.
ΜΖ'. Ήλιος, ήλος.

Γ Ρ Ί Φ Ω Ν

24. Έπί τής κολακείας ώς επί μνήματος αΰτο μόνον τ’ 2νομα 
τής φιλίας (έν τώ γρίφω κατά παραδρομήν παρελείφθησαν τά 
μεταξΰ τών φίλων καί τοΰ σημείου X  στοιχεία ΑΣ) έχιγέγραχται.

25. ’Αφυείας σημεϊον τό διατρίδείν τοΐς χερί τό σώμα.
26. Ό  Πυθαγόρας υπόσχεται τοΐς συνδρομηταΐς του παντοίαν 

στεγανογραφικήν δλην.
27. Ή  Νήσος Κύπρος εινε εΰοινος.
28. Τό νικά/ τάς έπιθυμίας πασών νικών ή καλλίστη.
29. Μηδενί .πονηρώ σύνισθι.

- 30. Εις οιωνό; άριστος άμύνεσθαι περί πάτρης.

Λ Υ Τ Α Ι .

ΣΜΥΡΝΗΣ.

Γ. παχα Κ. Σχάρταλης^= 4G αίνιγμ. 24 27— 30 γριφ. ’ 
’Αγαθοκλής Γ. Κωνσταντινίδης =  24 καί 30 γρίφοβ.

ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Μ. I. Κ. =  42 44 45 αίνιγμ.
Κ. Ρηγόχουλος=42 44 45 47 αϊνιγμ. 24 27 28 30 

γρίφων.

Χ Ι Ο Υ .

Γ. ΚηχουρίΒη;= 4 2 — 45 αίνιγμ. 24 28 30 γρίφων. 

Η ΡΑ Κ Λ Ε ΙΟ Υ  ΚΡΗΤΗΣ.

Ν. Δ. Κονταξάκης =  42 43 44 46 αίνιγμ. 24 γρίφο*. 
Σπυρίδων Μ. Ζαρυφάκης=42 43 44 46 αίνιγμ.
Έμμ. Γ. Ραυτόπουλο;=ι.42 43 44 46 αίνιγμ.

Α Θ Η Ν Ω Ν .

Νικόλαος Χρ. Άτοστολίδη; έκ Βώλου— -12 44 45 46 αι
νιγμάτων 28 γρίφων.
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ΠΥΡΓΟΥ ΣΑΜΟΥ.

Δ. Νιχολαΐδης =  42 44 47 αινιγμ. 24 28 γριφ. 

  -

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α .

Μ1Ι'.

Είμαι νήσος, φίλοι, νήσος 
ή εΰφορωτέρα ίσως.
Ά ν  το ήπάρ μου έκλειψη, [
Βασιλέα 6’ ανάδειξη
Άνακτα λαών άρχαίω#
ισχυρόν και ρωμαλέων*
είχε λάτριν του τον Δία
Και πολλή φιλονεικία (
Μέχρι σήμερον είσέτι 
Πώς άπέθανεν, ήγέρΟη.

’Εν Βαρωσίοις Κύπρου.
Περικλής Πατίστας.

Μθ'.

Χερσαίο·; και θαλάσσιον μέ έ’ττλασεν ή φύσις,
Μέ παίζουν καί τά ύδατα κ' οί άνεμοι επίσης.
Λουτήρ παντοίων λέξεων καί ονομάτων είμαι,
Άλλα μακράν μή μέ ζητης- εΐς τά γραφεία κείμαι.
Ά ν  δμως χάριν παιοιας άποδα μέ άφήσης.
T it ’ άντιστρόφως μέλος σου σπουδάΐον θ' άπαντήσης.

Ν'.

Μέγας είμαι! τής απείρου φύσεως κεραυνοβόλως 
Τ ’ αχανές νά ίιατρέξω δύναμαι άναμφιβόλως·
Βασιλεύω κ" έχω τ’ δλον κράτος καί ορίζοντα μου,
Άπειρα ενώπιον, μου τά μεγάλα θαύματά μου.
Είς τήν γή ι 'έν δν σπουδαϊον κατοικώ καί διευθύνω,
Ξένος είμαι* αλλά φεύγων, τέκν’ άθάνατα άφίνω.
Ίσως είμ’ έκτος τού Πλάστου το ΰπέρτατον τών οντων.
Ειμ αι κτίτωρ αιωνίου δόξης ζώντων καί θανόντων.

Έ ν  Λάρνακι Κύπρου, τή 11 Μαρτ. 1873
Βασίλειος Μιχαηλίδης.

ΝΑ'.

Υπέρ Χρίστου το αΐμά μου πρώτος έχυσα, φίλοι,
Φανός δέ θ' άνατείλη,

Έάν τά τρία πρώτά μου εντέχνως άπολύσης,
Κ ’ έν ϋμεναίω έπειτα το δλον θ’ άπαντήσης

Κ ’ ευδαίμων ίσως ζήσης.
Γ. I. Άνδρεάδου.

ΝΒ'.

Οί τω Έρμη επόμενοι νυχθημερόν πονοΰσι
κ’ έμέ φευ! κυνηγοΰσιν.

Άλλα έκ τών ψηφίων μου τό τέταρτον καί τρίτον, 
ώ φίλτατε, μή φρίττων,

Ά ν  άναγραμματίσης,
Δένδρον θά σχηματίσης.

Γ. Κηπουρίδου.

ΝΓ'.

Τό ήμισύ μου πρώτον θεάν τινα εμφαίνει,
"Ητις Ιχθρά μου ήτο, έχθρά πλήν ήττημένη.
Έάν έκ τοϋ δευτ-ρου φωνήεν τι άλλάξης,
Πιστόν τών σών πραγμάτων φύλακα θά παράξης.

Γ. Έλευθεριάδου.

ΝΔ'.

Μέ τά δλα μου ψηφία ρήτορα θά σχηματίσης· 
ορος δέ Συρίας μέγα, άν τό έκτον μ’ άφαιρέσης.

Ά ν  το τέταρτον καί πεμπτον άπ’ έμοΰ έξοβελίσης, 
ιστοριογράφον, φίλε, ά'ριστον θά μέ καλέσης,

Ά ν  τό τέταρτον καί εκτον συν τω τρίτω διαγράψης, 
μουσικού άρχαιοτάτου δνομα θά μοί προσάψης.

Κ. Ρηγοπούλου.

ΝΕ'.

Συνήθως έπιδόρπιον δηλοϊ τό ονομά μου· 
ουχί θαλάσσες οστρεα, ουδέ κογχία άμμου, 
άλλα καρπόν ώχροκροκοηλεκτροπ*ρφυρώδη 
τους άβροβίους τέρποντα βροτούς- πλήν σκανδαλώδη  ̂
τό βέβαιον, γενόμενον κατά τάς παραδόσεις 
καί είς ά^θρώτων κ’ εϊς θεών ειρηνικά; βιώσεις.
Καρπόν λοιπόν αυτόχρημα· μή δμως άπο;ήσης, 
άν έτι τετραποδηδόν βαίνον μέ θεωρήσης·
Έπέπρωτό μοι— φαίνεται— τής αθωότητας μου 
ναμαι τό θϋμα, καί διπ/.οΰς τοΰ άχαρίσ:ου κόσμου 
δ υπηρέτης. Απορώ πλή·/ πώς δεν μέ μιμείσαι, 
άφοΰ εγώ ’μαι άλογον, σύ δέ διανοείσαι.

Σ. Μ.

ΝΣΤ\

Τό ονομά μου σύγκειται έκ δέκα στοιχείων οδτως, ώστί 
έκτου 1 2 3 4 9 10 άποτελεΐται νήσος τοΰ Αιγαίου 
# »  3 7 5 10 )ΐ » ό πατήρ τοδ 'Ησιόδου
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» » 
»  »

» »
» » 
» » 
ί) »

» » 

» »

10 7 8 7 6 5
3 7 1
3 1 2 1 5 10

10 7 2 7 10
•

4 Τ 9 6
G 7 8 7 1 10
2 1 4 8 7 10

G 1 6 9 10
4 5 7 1
8 5 4 7 10

10 » * άλλη νήσος τοΰ Αιγαίου
« » πρόθεσις
μ μ 'δ υίος :οΰ Βήλου καί 

τής Άγχινόης, άφ’ ου 
εΤχον όνομασθή δλοι οί 
'Ελληνες 

» » περιβόητος ληστής 
» » άκρωτήριον Ελλάδος
» » στρατηγός

10 5 10 «έος ωραιότατος, υιός 
τοΰ Κηφισσοΰ καί τής 
Λειριόπης.

» » μικρόσωμος άνθρωπος. 
» » δενδρον τι
» » Ιντομόν τι

Γ. Κ. Υ.

Ν Ζ .

Το πρώτον μου παρίστησιν εν ζώον κερασφόρον,
Τό άλλο S/ έκτων λαμπρών κ’ ωραίων μετεώρων.
Τό ολον δέ στήν Αίγυπτον δυνάστης ποτέ ήμην,
Κ ’ έπί πολλή ώμότητι πολλήν ε'χαιρον φήμην.
Ά λ λ  έξ ‘Ελλάδος άφιχθεΐς 'Ήρως τις είς τήν γήν μου 
Τήν βάρβαρον κατέστρεψε καί μοχθηράν ζωήν μου.

ΝΗ'.

Στήνν φύσιν είμαι άφθονον καί λίαν άναγκαιον*
Έάν δμως τό πρώτον μου θέση; ώς τελευταίον,
Τότε κ’ εγώ είς τήν σειράν είμαι τών αθανάτων 
Κ ’ είς τόν Όλυμπον οΐκώ έντός θείων δωμάτων.

Νθ'.

Κάθημαι δταν κάθησαι, κινοΰμ' δταν κινήσαι·
Δεν δύναμαι νά ημ’ έκεΐ δπου έσυ δέν είσαι

Γυμνός μέν είμαι πάντοτε πλήν τους γυμνού; ενδύω 
Κ  δπου θύρας άπαντώ τάς φράσσιο καί τάς κλείω. 
Οπου δέ δέν ΰπάρχουσιν εκεί έγώ εισδύω.

Κ. Π. 'Υακίνθου.

δέ πάλιν λάβω τά 4)15, μένουσι τότε έν τώ κιδωτίω μου νρ. 
5500. πόσα γρόσια έχει;

'Υπό Γ. Κ η π ου ρ ίδ ο υ .

ΙΖ\

Πατήρ τις Ισχεν 7 υιούς. Έρωτηθείς 5έ ποτε περί τής ήλικίας 
τοΰ τίταρτου, τοϋ μόνου επιζώ/το;, άπεκριθη δτι δλων τών υιών 
μου τά έτη όμοϋ πρίσθετόμενα συμποσοϋνται είς 119· άλλ’ έκα
στο; υιό; μου υπερτερεί τόν έτερον κατά 4 έτη. Ποια ή ηλικία 
τοΰ τετάρτου υίοΰ;

Ύπό Γ. Κηπου ρίδο υ.

ΙΙΓ . . ·

Έρωτηθείς τις πόσα χρήματα έχει δανεισμένα μέ τόκον; εΐ- 
πεν: δτι έν μεν τή τής Του;κίας τραπέζη έδάνεισε τά δύο τρίτα 
τών έν τή τή; Ε^λαδο; και μέ τόκον δύο τοϊς έκατόν περιπλέ- 
ον· εν δε τη τής Αγγλίας τό διπλάσ ον τών έν τή τή; Τουρκίας, 
καί μέ τόκον εν τοϊς έκατόν ολιγώτεοον ΰπελόγισε δέ οτι μετά 
εν άποκλειστικώς έ'τος θά λάβη όπίσω κεφάλαια καί τόκους δμοΰ 
δραχμάς 2145 και 70 έκατοστά. Πόσας δραχμάς έδάνεισεν 
ιδιαιτέρως μια έκαστη τραπέζη καί πόσοι εινε οί τόκοι αυτών ;

’Υπό Κ. Ρη γ ο π ο ύ λ ο υ .

Ι θ ' .

Δύο έργάται πατήρ κοί υιός έργασθέντες, δ μέν πατήρ 24 
ήμέρας, δ δε υιός 19, έλαβον δι’ ήμερομίσθιχ αυτών δμοϋ δραχ
μάς 177. Πόσας δραχμάς ήμερομίσθιον έλαμβανεν έκαστος;»

Ύπό Κ. Ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ .

Κ'.

Τίς εΐνε δ αριθμός, τόν δποίον έάν πολλαπλασιάσωμεν έπί 3 
καί είς τό γινόμενον προσθεσωμεν 9, τό δε άθροισμα δαιρέσω- 
μεν δια 3, ευρισκομεν αριθμόν, οϋτινος τά ψηφία θεωρούμενα ώς 
άπλαί μονάδες καί προστιθέμενα, δίδουσιν αριθμόν, δστις πολ- 
λαπλασιαζόμενας έπί 5 δίδει τόν ζητούμενο* ;

Ύπό Γ. Κ . Υ.

Π Ρ Ο Β Α Η Μ Α Τ Α

Α Ο Γ Ο Γ Ρ Ι Φ Ο Ι .

_  41. Ω Χρύση, Μήδος. ίχοπώλα, ΐδ’ δσσ’ Ώ  φώς.
ΙΣΤ '. 42. Έρρέτω τε Ρ ’ Ονον, ίμμα. καλλονή, πλούτ’ ώς πόλις.

43. Οί έν κράτει αεί νεκροί. Πίστις 3ραί τις.
Ερωτηθείς τις πόσα γρόσια εχει έν τώ κιίωτίφ του, άπεχρί- 44. Γ ’ έρών 3ν Εΰα ξύω, πρέπει ίς ώςΓή νήαν Εΰαι ί-.’ ου;.

τών ^  »ΰτώ άφαιρέσω τό 1)4, έκ του ύπολϋφθίντο; Ν. Μωρ αίτης.
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45. ΙΙας δντων άραί!.. τόνοι γ£, μονά: ’ς τί; νήαι;φς!1 
εΰοί  α!! ’Α γ α θ ο κ λ ή ς  Γ. Κ ω νσ τ α ν τ ι ν ίδ η ς .

46. Οΰδέ νόμον· ο!α σής ών.
47. ΟΓμοι! τω λαβή νΰν, οΰδ εΐς πόνοι Ρώσσοι, ν’.
48. ”ΐα, λίθοι, νήίίΐ' λεία 3 ζή; τίμα ληστά, τίν’ dip at, 

Τήνος κάλων τήν σήν ήθη άνω συ δ'/.αι τήν χοή 3ν ωσάν Ά γ-  
κα'ιον.

49. Ώα γ’ "Αθως. Άγάθων! ες τ’ ΰκαρ άκτη Κως.
50. Ώά. Ρίς. Μύς. Οί τ’ οδ'ς Κ. κ’ ου;.

Γ. Έλευθεριάδης.

— ^^ΛΛΛΛΑ/\Γύννννν-^---

Α  Ε  S  I  Γ  Ρ  I  Φ  Ο I .
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’Αγαθοκλής Γ. Κωνσταντινίδτ,ς.
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ΓΡΙΦΟΙ.

‘Υπο Τ. Κ  Υ.

17.

! Κ  .
•'ρ ,
. ο  .
Λ  Ν . 
I Ο .

V

Ύ ζ 9 Γ. Κ. Γ .

18.

I Π . i 
Ι Α . .
. Α . !
. Τ  . . . 
. Ω' . 
I N . .

Γ. Έλεκθερια'δης .

Ύχο Κ. Γ. Λάμπρου.

(1) Τ φ  πρώτφ XOtfl τη; χλειδός ταύτης. δωροΰνται Ε


