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(Συνέχεια καί τέλος άπό σελ. 12).

Το γεΰμα ήτον άξιολογώτερον τοΰ προγεύματος. ;0  Γουλλιέλ
μος επεσεν εις τά ςαγητά μέ δλην του τήν καρδίαν. Έοειξε δα 
μεγάλην χαράν δτι είδε πάλιν τήν Γοοελίβην, ήτβι τήν άμφίπο- 
λον ήτις παρίστα το πρόσωπον τής 6ασιλίσσης. Τήν Ικαμε δε καί 
τινας έρωτικάς φιλοφρονήσεις, άλλ’ ειτε διά το ηγεμονικόν της 
ήθος και τά λαμπρά της φορέματα ειτε 8ιά τήν σύγχυσή/ τών 
ιδεών ίου δέν έτόλμησε μήτε νά έ γγίση κάν τήν χεϊρά της. Με
τά Tb γεύμα, τ'ο όποιον διήρκεσε πολΰν καιρόν, μεγαλοπρεπής χο- 
ρ'ος έδόΟη, ϊςτις και έφερεν εις μεγαλειτέραν εκπληςιν τ'ον Γουλ- 
λιβλμον. ’ ΕΘέλχΘϊ) δέ μεγάλως διά τήν συντροφιάν, τήν πολυτέ
λειαν, τήν μουσικήν, τ'ον ώραΐον ήχον καί τήν ηδονικήν καί εϋα
ρεστόν ατμόσφαιραν εΐ; τήν όποιαν η,ύρίσκετο. Άλλά πρό πάντων 
& νοΰ; του ήτον εΐ; τήν Γοδελίβην, καί τόσον ήτο κυριευμένος άπό 
αΰτήν, ώστε καί εκείνη έμεινεν εις μεγάλην απορίαν.

Τάς έπτά τ'ο έσπέρα; άφηρπάχΟη δλως διόλου ό Γουλλιέλμος 
πλέον, διότι τ'ον έφερον εις μεγαλοπρεπεστάτην τράπεζα', όπου 
Ιλεταξΰ διαφόρων πολυτελών άνθέων, τον ειχον προετοιμάσειν ά- 
ςιόλογον δείπνο-/. ΙΙοτέ ό Γουλλιέλμος δέν είχεν ΰποψιασθή τ«- 
αϋτα; ευθυμίας.

Ε ί; τά προηγούμενα συμπόσια δέν τ'ον έδωσαν πολύν οίνον· εις 
τοΰτο δμω; Φίλιππο; ό αγαθό;, δστι; είχε τού; σκοπού; τουκαί 
2-στις διεσκέδασε πολύ, διώρισε κρυφίως νά τον δώσωσιν αρκετόν 
οίνον, ώστε ολίγον κατ’ ολίγον τόν έμέΟυσαν καί έπεσεν εις τόν 
'ύπνον πάλιν, δτε έκτυπων ενδεκα ώρας καί ήρχισε νά ρουχαλίζΐ} 
τόσον δυνατά καΑώς δτε τόν ηυρον κάτωθεν τοΰ δένδρου. Τοΰ
το δέ έπρόσμενε και δ Φίλιππος. Τόν ένεδυσε πάλιν τά πρώτα 
του φορέματα καί έπρόσταξε νά τόν ΰπάγωσιν εις τό μέρος δπου 
ήτο τήν προηγουμένην ήμέραν. ‘Η ’Ισαβέλλα όμως, ήτις διεσκέ- 
3*σε πολύ μέ τόν νέον τούτον, έλαβε συμπάθειαν καί έ ζήτησε νά 
τόν ύπάγιοσι τουλάχιστο  ̂ εις τήν κλίνην του. ‘I I  επιθυμία τη; ε- 
γεινεν. Άφοΰ δέ παρέλαδίν τον Γουλλιέλμον μέ τά φόρεμα;* του 

( ΙΠ Θ λ ΡΟΡΛΣ)

οί δύο αξιωματικοί, ένδεϊυμένοι καί αΰτο; ώς χωρικοί, τον έφε- 
ρον εις τόν οίκίν του καί, έξυπνίσαντε; τήν γραΐαν μητέρα του,

Ιδού τήν εΐπον,ό υιό; σου, τόν όποιον η’ύρομεν εΐ; τι δένδρον, 
και σέ τόν έξ αναφέραμεν —  Καί τόν έόαλον είς τήν κλίνην του. 
—  Σά; υπερευχαριστώ, καλοί κύριοι, εΤπεν ή γραία- λείπει άπό 
προχθές, καί άκόμη ΐσω; καί σήμερον ήθελα τό» έχει χαμένον.

Τήν επιούσαν ήμέραν ό Γουλλιέλμο; έςύπνησε μίαν ώραν με
τά τόν ή'λιον εΐ; τήν μετρίαν του κλίνην, εις τόν τατεινόν του 
οίκίσκον. Ή  έκπληξις, τήν όποιαν εΐχε δοκιμάσει τήν προλα- 
βοΰσαν ήμέραν, μετεβλήθη εϊ; βαθυτάτην θλίψιν. Εΰκόλ,ω; συνει- 
θίζει τι; εί; τήν ευτυχίαν. "Ετριψε τά όμμάτιά του, έζήτησε τά 
χρυσά του φορέματα καί τά μεταξωτά παραπετάσματα, έφώναξε 
τόν άρχιοινοχόον του, τ'ον Ιματιοφύλακά του,του; άλλους του α
ξιωματικούς, τοΰς προθύμους του ΰπηρέτας καί τήν βασίλισσα» 
του.

Μέ μεγάλην τή; μητρός του εκπληςιν έζήτησεν είς το μαυ- 
ρκμένον έίαφος καί τοΰς βρο>μισμένους τοίχους τοΰ δωματίου 
του νά εΰρη τά; εΰαρέστους ζωγραφία; καί τά; λαμπρά; εικο
νογραφίας, άλλά μόλις με ά μίαν ώραν ήδυνήθη νά έννοήση ότι 
ήτον ό έμβαλωματάς τών υποδημάτων Γουλλιέλμος, καί ότι δέν 
ήτον οϋτε ήγεμών οΰτε δοΰξ οΰτε κόμης, δτι ή ακριβή τω 
σύζυγος ήτον απάτη τής φαντασίας του, καί, διά νά καθησυχά- 
ση τέλος τήν ταραχήν τής μητρός του, είπεν είς αΰτήν δτι εΤϊε* 
αξιόλογο-/ όνειρο-/. Έδοκίμασε οέ μεγάλον αγώνα Ιω; ου νά έ- 
πανέλθη εις τήν προτέραν του κατάστασιν. Έστέ/αζε συλλογιζό- 
μενο; δσα διά μίαν στιγμήν ειχεν απολαύσει καί ϊκλαιεν άνα- 
πολών δ τι εΐχεν ΐδεΐν άλλά τέλο; έσηκώθη. Μόλις δέ ήλθε» 
είς τ'ο Ιργον του καί οί γείτονες τόν Ιφερον άμέσως δουλείαν.
— Έ λ α ! χθες ήμην τρελλός. Έγώ  εΐμαι ό Γουλλιέλμο:. Κ*έ 
υπήγε διά νά φιλήση τήν μητέρα του. Συ ;χώρηοέ με άν έξεμυ- 
αλίσθην, είπεν· άλλ' evvs αδύνατον νά ίίη τις παρόμοιον ίνειρον. 
— Είπέμι μ’ όλον τούτο-υίέ μου, πού «πέρασες χθες;
-—Δέν έξεύρω τίποτε. Καί ένώ ήΑελ* νά άρχίση νά διηγηΟ  ̂ τ± 
συμβάν V.-Jy π^ίϊτήρ^σϊν ε ΐ; γωνί*·/ τινά τάς είκοσιπέντό φιά-
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λ α ς ,  α ΐτιν ες  α μ έ σ ω ς ά νεπ ό λη σ α ν ε ίς  τον νοΰν του τά  π ερ ισ τα τικ ά  

τ η ς  β α σ ιλ ικ ή ς  του ζω ή ς.

— Πόθεν έστάλησαν αί φιάλαι αυται; ήρώτησεν.
— Ά !  Θεέ μου! Συ υιέ μου, μ' έκαμες τόσον νά απορήσω μέ 
τά καμώματά σου, ώστε έλησμόνησα νά σε εί'πω δτι αί φιάλαι 
αϋται εινε Είκοσι πέντε φιάλαι άξιολόγου οίνου τής αυλής, τάς 
όποιας σ» έστειλεν ό ήγεμών μας Φίλιππος ό αγαθός, τόν όποιον 
δ Θεός νά πολυετή, καί, πράγμα πολυ παράξενον! άκόμη 
διακόσια ώραΐα φλωρίχ νέα. Μήπως κατά τύχην έδιώρθωσες τί
ποτε τοϋ βασιλεως ;

‘Ο Γουλλιέλμος είς τήν ομιλίαν ταύτην ώχρίασε καί έμεινεν 
ώς πέτρα.
— Δέν καταλαμβάνω πλέον τίποτε, είπε μέσφοδρότητα.Έγώ εί
μαι ό Γουλλιέλμος καί δέν είμαι. Είμαι δ κόμης τής ‘Ολλανδίας 
•/.αί είμαι καί πτωχός έμβαλωματάς υποδημάτων. Τά έχασα τω
όντι! άλλ' ας ρουφήσωμεν άπό τόν οίνον τούτον.

Χωρίς νά παρατηρήσ  ̂ δτι οί λόγοι καί ή ανησυχία του έτά- 
ρασσον τήν μητέρα του, έπίασε τήν φιάλην καί τήν έφερεν εως 
είς τήν μέσην. "Ο,τι χθες καί σήμερον 1 είπε μέ ζωηρότητα. Μή 
φοβήσαι, μήτέρ μου, δέν έτρελλάθην άκόμη. Άλλά μέ ήρώτησες 
τί έκαμα χΟές. Ήμην μαγευμένος, διότι έγώ σέ έστειλα δλα 
ταΰτα. Δέν πειράζει! Διακόσια φλωρία καί αί είκοσιπέντε φιάλαι. 
Πολλά καλά.

‘I I  άθλια μήτηρ του εφαντάσθη δτι δ υιός της έπαραλάλει δι
ότι η τον νηκτικό;. ‘ΙΙτοίμασεν εύθύς τό γεΰμα, τό όποιον τόν έ
φάνη κατά τι νόστιμον, διότι έμύριζε άπό τόν οίνον τής αυλής. 
Πάντοτε δμως έφευγον έκ τοϋ στόματος τοϋ Γουλλιέ|>μου τοσοΰ
τον παράξενοι λόγοι, ώστε έως τό βράδυ κατήντησε νά τόν νομί- 
σωσιν ώς τρέλλόν είς τήν συνοικίαν του. Έπροσπάθει μεγάλως 
νά κρυψη τήν καρδίαν του, άλλ' αί ζωηραί ενθυμήσεις τής προ- 
λαβούσης ήμέρας δέν τόν εφευγον διόλου άπό τόν νοΰν.

Μετά τό τέλος ενός μηνός έσυλλογίσθη τό σιτηρέσιον τών 
έκατόν φλο>ρίων, τό όποιον άπετέλει μέρος τής οπτασίας του, άλ
λά μέ θαυμασμόν του είδεν δτι δέν έγινε λόγος περί τούτου.

Έ ν  τώ μεταξύ τούτω διεκηρύχθη δτι δ ήγεμών καί ή αυλή 
του (οΐπνες τρεΐς ήμέρας μετά τό συμβάν του τοΰτο είχον ανα
χωρήσει διά νά έπισκεφθώσι τάς πόλεις τής Φριτίας καί Νορ- 
θολλανδίας) έπανήλθον. Έτρεξε λοιπόν καί αυτός μέ τοΰς ά'λ- 
λους, καί πάρατηρών μετά τοΰ Φιλίππου τοΰ άγαθοΰ πολλά υ
ποκείμενα τά όποια έφαίνετο δτι έγνώριζεν, έπεσε πάλιν είς τήν 
πρώτην του αμηχανίαν.

Ήλθεν ή κυριακή. ‘Υπήγε καί αυτός είς τήν θύραν τοΰ παρεκ
κλησίου τής αυλής. Έκεΐ δε άπήντησε κατά πρόσωπον την Γο- 
δελίβην Άνετριχίασε ϊτε τήν ίδε, διότι ήσθάνετο δτι δέν ήπα- 
τατο. Τόν έφάνη δε δτι καί αυτή τόν ειχεν άναγνωρίσει καί δτι 
ήρύθρίίσεν. Άλλά μή τολμών νά τή λαλήση, ηύχαριστήθη νά 
τήν ά/.ολουθή'η δειλώς έως τάς μικράς κλίμακας των μεγάλων 
δωματίων, δπου αΰτη είσήλθε. Χίλιαι συγκεχυμέναι ϊϊέαι έμβή- 
καν είς τήν κεφαλήν τδΰ’Γοϋλλίέλμου.— Δέν εΐνε λοιπόν χί
μαιρα, είπε· κατ’ αλήθειαν είμαι είς τοΰ; όνυχας τινός μάγου.

Πιθανόν εινε δτι ή Γοδελιβη άνέφερενεις τήν κυρίαν της πε- 
?'■ τής ενταμώσεω; ταύτης, ή οί αξιωματικοί τοΰ βασιλέως, οί'τι- 
νες παρετήρησαν τά συγκεχυμένα κινήματα τοΰ Γουλλιέλμου, 
ειπόν τι εις Φίλιππον τον αγαθόν. ‘Ο ήγεμών ουτος τόσον διε- 
σκεδασε με τον πτωχόν έμβαλωματαν τών υποδημάτων, ώστε α
μέσως τον έβαλεν είς τόν νοΰν του, καί τώ ήλθε μάλιστα είς τήν 
μνήμην δτι τόν ύπεσχέθη σιγά μικρόν τι σιτηρέσιον, πλήν καί δτι 
δεν τό ένθυμήθη κάν. Έπρόσταξε δέ ευθύς νά τον φέρωσιν ενώ
πιον του.

Δέν έδοκίμασαν διόλου κόπον νά εδρωσι τόν Γουλλιέλμον, δι
ότι ήτο καρφω μένος είς τόν στύλον δπου προ ήμισείας ώρας έ'χα- 
σεν έκ τής δψεως τήν κυρίαν τής καρδίας του.

‘Ο ήγεμών Ιδείκνυεν εσωτερικήν τινα χαράν συλλογιζόμενος δτι 
Ιμελλε νά έξανα ιδη πάλιν έκεΐνον οςις ολόκληρον ήμέραν έλαβε 
τη» θέσιν του. Έδιώρισε δε νά τόν περιφέρωσιν είς τά δωμάτια 
δπου είχε κάμει τόν ηγεμόνα. ‘Ο Γουλλιέλμος άνεγνώρισεν δλα 
καί έδειξε τοσοΰτον μεγάλον θαυμασμόν, ώστε Φίλιππος δ αγα
θός διεσκέδαζε σχεδόν καί τώρα καθώς καί τήν πρώτην φοράν. 
Έ ν  τούτοι; δε ένέδυσαν τήν πανοΰργον Γοδελίβην ώς ήγεμονίδα 
πάλιν.

‘Ο Γουλλιέλμος άμέσως δτε τήν έιδεν έφώναξεν.
— Ά !  άν έχητε σκοπόν νά μοΰ τήν πάρητε πάλιν, δέν έπρεπε 
νά μοΰ τήν δείξητε.

‘Π τόσον ειλικρινής καί τόσον άδολος ομολογία τοΰ Γουλλι- 
έλμου έφάνη δτι έκαμεν έντύπωσιν τινα είς τήν νέαν κόρην. Ά λ 
λως δέ καί ό Γουλλιέλμος ειχεν ώραίον ανάστημα καί εύάρεστον 
φυσιογνωμίαν. Ένω δέ δλως σύννους ήρχιζε νά έννοή τό δνειρόν 
του, καί νά φαντάζητάι δτι ίσως ήθέλησε νά τόν παίξη & ήγεμών 
του, ό αγαθός δςτις τόν πορετήοει τόν είπε μειδιών.

Σέ άρέσει λοιπόν καλλίτερα εδώ παρά είς τό δένδρον;
Ά !  Μεγαλειότατε, άπεκριθη ψελλίζων ό Γουλλιέλμος ώς νά 

έκτυπήθη άπό αίφνίδιον κεραυνόν .. .
Καλά λοιπόν, έπρόσθεσεν δ ήγεμών, έμπορεΐς νά μείνης έδώ, 

καί ό ίματιοφύλαξ μας, τόν όποιον βλέπεις, θέλει σέ δώσειν άμέ
σως υπούργημα είς τό άνάκτορόν μου.

‘Ο Γουλλιέλμος έρριψε τά δμμάτιά του εΐς τόν ίμματιοφύλακα 
καί ώπισθοδρόμησεν δλίγον άναγνώρίζων έκεΐνον δστις τοΰ είχε 
δώσει τό χρυσόΰν καί βελουδένιον βρακίον, άλλά δέν είπε τίποτε.

‘Ως δέ πρός τήν νέαν ταύτην κόρην, είπ'εν άκόμη δ άγάθός 
δοΰξ δεικνύων τήν Γοδελίβην, έςαρτάται άπό αΰτήν 3ν θέλη νά 
γίνη σύζυγός σου.

Επειδή έξεύρω δτι στέργει, εΐπεν έμβαίνουσα είς τό μέσον ή 
έκ Πορτογαλλίας ’Ισαβέλλα, τήν δίδω διά προίκα δύο χιλιάδας 
φλωρία- καί άπό μέρους σας Μεγαλειότατε, ελπίζω δτι θέλει 
πάρει διπλοΰν τό σιτηρέσιον, τό όποΐον τω ύπεσχέθη;.

Δέν έμπορώ νά άποκριθώ τίποτε, Κυρία μου. άπεκριθη ό δούξ.
‘I I  Γοδελιβη έδωσε τήν χεΐρά της είς τόν Γουλλιέλμον, δστις 

έτρεμεν έκ τής χαράς του. Τον ένέδυσαν είδος φορέματος άνάλο- 
γον μέ τό νέον του υπούργημα, καί μετά δέκα πέντε ήμέρας I- 
νυμφεύθη εΐς τό παρεκκλήσιον τής αυλής τήν αγαπητήν του 
Γοδελίβην........
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Έκαστος το επάγγελμά του και αI χήνες 

θά φυλάττωνται καλώς.

Θερινήν τινα ήμέραν δ Μαξιμιλιανός ’Ιωσήφ βασιλεύς τής 
Βαυαρίας, ένδεδυμένος λίαν άπλα, άνεγίνωσκε καθήμενος είς τό 
έν Τεγερνσέη άλσος του.

‘Ο καύσων ήτο τόσον υπερβολικός, τό μέρος τόσον μονήρες καί 
τόσον ήσυχον, ώστε αισθανόμενος τά βλέφαρά του νά κλείωσιν, 
άπέθεσε το βιβλίον έπί τοΰ θρονίου καί άπεκοιμήθη. Έξυπνή- 
σας μετ’ ολίγον, άπεφάσισε νά άποδιώξη τόν 'ύπνον διά περι
πάτου.

‘Ο δρόμος του, άπομακρύνων αΰτόν πάντοτε περισσότερον άπό 
τοΰ άλσους, τόν έφερεν είς τοΰς λειμώνας, οί όποιοι δεξιόθεν 
καί άριστερόθεν εκτείνονται πρός τήν λίμνην. Φθάσας έκεΐ, έν- 
εθυμήθη τό βιβλίον του τό λησμονηθέν έπί τοΰ θρονίου. Μή θέ- 
λων έν τούτοι; νά έπιστρέψη, έζήτησε διά τών οφθαλμών τινα 
δστις διά τή; οδηγίας του νά ύτάγη νά τώ τό ζητήση· άλλά δέν 
είδεν ε! μή παιδίον σχεδόν δωδεκαετές, τό όποΐον έφύλαττεν 
αγέλην χηνών.

Φίλε μου, τω είπε πλησιάζων, έπί τοΰ δεινός θρονίου τοϋ 
άλσους εύρίσκεται εν βιβλίον, τό όποΐον έλησμόνησα έ/.εΐ· πή
γαινε νά μα; τό φέρης, καί θά έχης tv φιορίνιον (σχεδόν δύο 
φράγκα) δι’ αμοιβήν.

Τό παιδίον μή άναγνωρίσαν τόν βασιλέα, έρριψε βλέμμα δυσ- 
πιτίας έπί τοΰ σωματώδους κυρίου, δ δποΐος έπρόσφερεν έν φιρ- 
ρίνιον διά μίαν τόσον μικράν υπηρεσίαν τοΰτο τώ έφαίνετο άπί- 
στευτον.

— Δέν είμαι βΧάξ, τώ είπε, στρέφον τά νώτα.
— Τίπραγμα σέ κάμνει νά νομίση; δτι θέλω νά σέ περιπαίξω; 

άπεκριθη δ βασιλεύ; μειδιών, δ όποΐο; ευχαριστείτο βλέπων τήν 
ευπρόσωπον καί έξυπνον φυσιογνωμίαν τοΰ παιδιού.

— Τό δτι προσφέρετε εν φιορίνιον διά μίαν τόσον μικράν υπηρε
σίαν· τά χρήματα δέν κερδίζονται τόσον εΰκόλω;. Έκεΐνοι έκεΐ 
κάτω, έπρόσθεσε δεικνύον διά τοϋ δακτύλου του τήν βασιλικήν 
Ιπαυλιν, μά; έκΛαμδάνουν ώ; ά νοητούς.· καί σεΐς μέ φαίνεσθε 
δτι είσθε τοιοΰτοο.

— Καί άν τοΰτο άληθεύη; ιδού λάβε τό φιορίνιον προηγουμέ
νως. Τρέξε τόρα νά μοί φέρης τό βιβλίον μου.

Οί οφθαλμοί τοΰ παιδιού έλαμψαν άπό χαράν είς τήν θέαν τοΰ 
άργυροΰ νομίσματος. Φευ! δεν έκέρδιζε’ σχεδόν περισσότερα, φυ- 
λάττον τάς χήνα; ολόκληρον έτο;· έν τούτοι; έδίστασε.

— Λοιπόν χί περιμένεις; εΐπεν ό βασιλεύς.
Τό παιδίον άνεσήκωσε τό βαμβακερόν κάλυμμα τής κεφαλής 

του καί έξυσε τί ώτίον του.
Έπεθύμουν πολύ, εΐπεν, άλλά δεν τολμώ· άν οί χωρικοί έμάν- 

θανον δτι έγώ έγκατέλειψα τάς χήνάς μου, θά μέ άποπέμψωσι 
καί δέν θά έχω πλέον άρτον.

Μικρέ άνόητε! έγώ θά τάς φυλάξω έν και ρω τή; άπουσία; σου.
Σεΐ;; άπεκριθη τό παιδίον καταμετρούν τόν ξένον άπό ποοών

μέχρι κεφαλής· με φαίνεσθε άστεΐος λεγων δτι ήξεύρετε νά φυ- 
λάξητε τάς χήνας! "Οταν φύγουν έκεΐ κάτω είς τούς λειμώνας, 
τότε.θά έχω νά πληρώσω περισσοτέρας άποζημιώσεις άφ’ δσα 
κερδίζω τό έτο; ! . . . Βλέπετε έκείνην έκεΐ με τήν μαύρην κε
φαλήν, ήτις ανήκει εΐς τόν Ίωάννην Κλαύδιο-λ, τόν κηπουρόν 
τής έπαύλεως ; έΐνε σατανικόν ζώον, πρόθυμον εΐς λειποταξίαν, 
πανοΰργον, ώς πάντες οί αύλικοί. Άφ.οΰ άναχωρήσω, θά κάμη 
ώραΐα πράγματα. "Οχι τοΰτο δέν μέ άρέσκει,

Ό  βασιλεύς κιηέβαλίν άγώνα διά νά μή έκραγή είς γέ
λωτα· άλλ’ έπαναλαβών τήν σοβαρότητα.

—  Διατί, ειπε, δέν θά είμαι ικανός νά οδηγήσω άγέλην χη
νών, έγώ δστις κυβερνώ άνθρώπους ;

— Σεΐς; άπεκριθη δ νεανίσκος, καταμετρών πάλιν τόν μονάρχην 
θά ήνε νόστιμοι αύτοι οί άνθρωποι ! . . . Ά  ! έννοώ, εΐσθε γραμ
ματοδιδάσκαλος· λοιπόν! οί μαΟηταί εΐνε εύαγωγότεροι τών χηνών.

■— Πιθανόν άλλ' έν συν.όμω, θέλεις, ναί, ή οχι νά ΰπάγη; νά 
φέρyj;  τό βιβλίον μου;

— Έπεθύμουν πολύ, άλλά . . .
Έγώ έγγυώμαι διά παν δ τι συμβή καί Οά πληρώσω τήν ζη - 

μίαν, εάν δ άγροφύλαξ κάμη κατά σοΰ έκθεσιν δικαστ.κήν.
Αΰτη ή ϋπόσχεσι; τέλο; πάντων κατέπεισε τό παιδίον. Έσύ- 

στησεν εί; τόν βασιλέα καλώς νά έπαγρυπνή τήν χήνα,τήν όποιαν 
έπωνόμασε κηπουρόν τή; έπαύλεως, μεγαλοπρεπές ά'ρσεν ζώον 
μέ πτέρωμα μελανόλευκον, τό όποΐον είχε τήν έξιν νά παρασύρϊ) 
δλην τήν άγέλην. "Επειτα άφοΰ τώ ένεχείρισε την μάστιγα, 
άνεχώρησε μέ δλην τήν ταχύτητα τών ποδών του, άλλά σχεδόν 
ευθύς έσταμάτησε καί έπανήλθεν έπί τών βημάτων του.

— Τί θέλεις νά εΐπης; τον ήρώτησεν δ Μαξιμιλιανός Ιωσήφ.
-— Κροτήσατε τήν μάστιγα, τόν έπρόσταξεν. Ό  βασιλεύς τον 

ΰπή/.ουσεν, άλλά τό σωφρονιοτ̂ οιον δργανον έμεινεν ά'φωνον.
-— Τό έσυμπέρα ινον, άνακράζει τό παιδίον.Ιδού'είς γραμματο

διδάσκαλος δστιο θέλει νά γείνη φύλαξ χηνών καί δστις δέν 
ήςεύρει οΰτε νά κροτή τήν μάστιγα !

Συγχρόνως τήν άποσπά άπό τάς χεΐρας του καί τώ δεικνύει 
πώς πρέπει νά τήν μεταχειρίζηται.

Ό  μονάρχης καταβάλλει μεγάλος προσπαθείας διά νά φυλάςη 
τό σοβαρόν του· έντοσούτω κατώρθωσε νά ώφεληθή άπό τά μαθή
ματα, τά όποια έλαβε, καί άφοΰ επέτυχε νά κροτήση όπωσοΰν τήν 
μάστιγα, τό παιδίον τώ έσύστησε νά κάμη καλήν χρήσιν αύτή; 
καί άνεχώρησε δρομαΐον. Τότε μόνον ό βασιλεύ; άφησεν έλευ- 
θέραν διέξοδον εΐ; τήν έπιθυμίαν τοΰ γέλωτο;.

Άλλά φαίνεται δτι ή πτερωτή φυλή ήίθάνθη δτι δέν εύρίσκετο 
πλέον ύπό τήν χεΐρα τοϋ μικροί άλλ’ αΰστηροΰ κυρίου της. Ό  
κηπουρός τής έπαύλεως έκτείνει τόν λαιμόν, ρίπτει τά βλέμματα 
κύκλοθεν καί εκβάλλει τρεΐς φοράς 'έν ήχώδες κουάκ κουάκ. 
Όλη ή άγέλη άποκρίνεται εί; τήν πρόσ/.λησιν, κτυπα τά; 
πτέρυγας, καί ώ; σωρό; πτερών υψωθείς ύπό τήο θυέλλης, ό 
πτερωτό; δμιλο; διασκορπίζεται καθ’ δλα τά σημεία τοΰ ορίζον
τας καί τρέχει πανταχοΰ /τυπωμένος άν.οιβαίω: εί; τάς παχείας 
νομάς τή; λίμνης.
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Ό  βασιλεύς κοάζε'.'εΐς μάτην θέλει νά κοοτήση τήν μάστιγα, 
όλλά δεν τό κατορθόνει, τρέχει δεξιά, τρέχει αριστερά. καί δεν 
χάμνειάλλβ, εΐμή νά έπισπεύση τήν λειποταξίαν τών βραδυπορου- 
σών. Κάθιδρος και πνιγόμενος άπό γέλωτα ρίπτεται τέλος χάν
των έπί τοΰ κορμοΰ δένδρου χρησιμεύοντος ώ; θρόνος εις τόν 
νόμιμον όδηγόν τοΰ πτερωτού τούτου λαοΰ, τον όποιον εγκατα
λείπει εις όλας τάς αταξίας τής ανταρσίας.

Μά τήν ά/.^Oitav! εΐπε τέλος πάντων καθ' εαυτόν, το πα·.- 
δίον εΐχε δίκαιον- εύκολώτερον εΐνε νά κυβερνά χις χιλιάδας τι- 
νάς άνθρώτων παρα μίαν μόνην άγέλην πτηνών, τά όποια άνοή- 
τως όνομάζουσι κατοικίδια. Καί έντοσούτω αύτός ό έπάρατος κη
πουρός τής έπαύλεως έγέινεν αρχηγός τής ά·'ταρσίας.

Έ ν  τω μεταξύ b μικρός βοσκός, ευρών τό βιβλίον, έπανήρχε- 
το είθύμως έπι τών βημάτων του. Άλλά τό βιβλίον διέφυγϊν 
έκ τών χειρών του, δταν, φθάσας πλησίον τοΰ βασιλικοΰ αντι
καταστάτου του, είδε τήν νόμιμον απερισκεψίαν, τής όποια; εΐχε 
κατασταθή αίτιος.

— Καλά έλεγα δτι δέν καταλαμβάνετε τίποτε,ανέκραξε κλαΐον 
άπό λύσσαν καί απελπισίαν. Ποτέ δεν θά κατορθώσω νά τάς 
συνάξω μόνος μου· πρέπει νά μέ βοηθήσητε.

Άφοΰ τόν έδίδαξε πώ; έπρεπε νά φωνάζη, νά έκτείνη χαί νά 
κινή τούς βραχίονας, έτρεξε πρός τάς χήνας τάς μάλλον άπο- 
μεμακρυσμενα;. ‘Ο βασιλεύς κατέβαλε μεγάλας προσπαθείας 
και μετα κόπους καί δρόμους άτελευτήτους κατώρθωσαν τέλος 
πάντων νά γίνουνκύριοι όλης τής αγέλης. Τότε μόνον το παιδίον 
τόν ήοχισε νά έπιπλήττη άδέξιον άντικατα?άτην του..

— Ποτέ, έπρόσθεσε, δέν θά έμπ.στευθώ πλέον τήν μάστιγά μου 
εις Ινα κύριον ώς ύμάς καί ό βασιλεύς αυτός άν ήθελε με πα
ρακινήσει νά έγκατακείψω τό ποίμνιόν μου, ήθελον άρνηθή τά 
χρήματά του.

— δίκαιον, καλόν μου παιδίον,άπεκρίθη ό Μαξιμιλια- 
'  νός ‘Ιωσήφ διαρρηγνύμενος εΐς -*λ-οτα σέ βεβαιώ οτι ήθελ® 

φανή τόσον αδέξιος, όσον έγώ, διότι, βλέπεις, έγώ αύτός είμαι 
ό βασιλεύς.

— Προσπαθήσατε άλλον νά άπατήσητε- λάβετε τό βιβλίον σας 
καί επιστρεψατε όθεν ήλθατε. Λέγει δτι εΐνε βασιλεύς καί εΐνε 
τόσον αδέξιος 1

— Μή δυσαρεστήσαι έναντίον μου,τώ’εΐπεν ό αγαθός μονάρχης 
δίϊων αύτω άκόμη τέσσαρα φιορίνια, σέ υπόσχομαι δτι εΐς τό 
έξής δέν θά φυλάξω πλέον χήνας.

Τό παιδίον έσκεφθη μίαν στιγμήν καί εΐπε τέλος πάντων.
— "Οστις καί άν εΐσθε, εΐυθε ένας πολλά καλός κύριος· άλλά 

τέλος πάντων: Μαστός τό έπάγγελμά τον m l at θα φυ-
Χάιτωηαι χαλώς.

\~  —

Τό χαιδευμένον πάγιον.
Νά σάς είπω τί μέ διηγήθησαν περί έ -ός μικρού παιδιού !
‘Ημέραν τινά, καθ' ήν άπεκοιμήθη βαθέως έπί σωρού άν- 

©έων, προωρισμένων νά χρησιμεύσωσιν ώ; στέφανον εΐς τινα 
εορτήν, έξυπνησεν ώς πνιγμένο·;, έ’χον τά μέλη νεναρκιομένα;

τήν κεφαλήν βεβαρυμενην, τόσον ασθενές, τόσον ώχρόν, ώστε ή 
μήτηρ του ένόμισεν ότι έμελλε νά άποθάνη. Τά άνθη έπισεσω- 
ρευμενα και άφθο'α, βλεπετε, εΐνε τόσον επικίνδυνα όσον εΐνε καί 
ελκυστικά· δεν τό ηςευρεν αύτό τό τόσον νέηλυ εΐς τον κόσμον.

Ούτω λοιπόν ή μήτηρ του μελαγχολική καί φιλόστοροος συγ
χρόνως έπηγρύπνησεν ήμέραν καί νύκτα, άνοίγουσα συνεχώς τά 
παράθυρα, ίνα ή μ.κρά κλίνη του έρχεται εΐς επαφήν μ: καία- 
ρώτερον άέρα.

Αλλ’ αι εύωδίαι τών άνθέων εΐχαν παραλύσει σχεδόν τά; 
δυνάμεις τοΰ παιδιού. ‘Η μήτηρ του ήτο τόσον τεθλιμμένη.ώστε 
ουτε ετρωγε πλέον ούτε εκοιμάτο καί κατέκλινε το; προσφιλή 
ασθενή έπί τώ/ γονάτων της, μέχρις οΰ καί αύτή ή ιδία ήσθέ- 
νησε, διότι ούδείς κόπος τή εφαίνετο μέγας· ήρ/.ει μόνον νά 
σώση τήν ζωήν τού μικροΰ τέκνου της.

ΙΙύδόκησεν 5 θεός ώστε νά άνοιχθώσι πάλιν οί κλειστοί ο 
φθαλμοί τοΰ παιδιού. Εσπέραν τινά έμειϊίασε πρός τήν μητέρα 
του, καί την αύτήν στιγμήν έθεραπεύθησαν άμφότεροι.

Γοτε αύτη έπίστευσεν οτι θα ή ;ε εύγνώμόν πρός αύτήν και 
εις τό έςής θά τήν άγαπά περισσότερον, διότι καί αύτη τό ή- 
γάπα περισσότερον δι’ όλας τάς τρυφερά; μέριμνας, τάς όποιας 
τή εΐχε προξενήσει 5 προσφιλής οΰτος ασθενής. Άλλά τό έξή; 
μετά κόπου αναγκάζομαι νά ομολογήσω.

Δέν υπήρξε τόσον καλόν, οσον έπρεπε νά ήνε. Ά ν  ή μήτηρ 
του δεν ητον εί; τήν οικίαν, δεν άφινε τήν τροφόν νά τώ θέστ) 
έπι τή; κλίνης. Ερώνα'ε καί έσυστρεφετο ώ; μικρός τις δφις, 
κατά τό διάστημα τής απουσίας τη;. "Οταν το ένεδυον τό πρωί, 
έκρεμαζε τά; χειρά; του εί; τά; κιγκλίδας τής κοιτίδος του, 
και έφώναζε: «θέλω τήν μητέρα!»

‘Η υπηρέτρια προσβαλλομένη συχνά υπ’ αύτοΰ άπέβαλε τόν 
ζήλόν της και τό πρόγευμα έβράδυνε πολύ καί τά πάντα εΐχον 
κακώς. "Οταν ή υπομονητική του μήτηρ τό έσυμβούλευε νά άνα- 
γινώσ/.η εί; βιβλίον έπίτηδες ?>.’ αύτο ήγορασμένον, μόλι; ά- 
νεγίνωσκεν έν γράμμα καί εύθύ; ήρχιζε νά παιζη μέ αύτό. Ε 
πειδή δέ πρέπει δλα νά σάς τά είπω, κατεστάθη προσέτι τόσο* 
λίχνον, ώστε δέν ήπλωνε τά; χειρας, εΐμή εΐ; τά γλυκύσματα, 
έκ τών όποιων έγέμιζε τό στόμα του τόσον ώστε νά μή δύναται 
νά άναπνεύση. Μία τοιαύτη κατάστασις πραγμάτων δέν ήδύνατο 
νά όιαρκέση έπι πολύ. ‘Η μήτηρ του ήρχισε νά σκέπτηται καθ’ έ- 
αυτήν καί εΐπε.

Ποσον λυπηρόν εΐνε τοΰτο I έλίκνισα καί έξεθρεψα αύτό το 
παιδίον καί έπηγρύπνησα κρατούσα αύτό έπί τών γονάτων μου 
μέχρι; ου έσώθη· οφείλω τόρα νά τό θεραπεύσω άπό μίαν άλλην 
άσϋένειαν: τήν κακοήσειαν. θείμου! έμπνευσόν μοι! διότι ευρί
σκω οτι κατέστη κάκιστον καί δεν δύναμαι νά ήμαι ουτε ήσυχο; 
ούτε γαληνιαία ώ; πρός αύτό.

Και ό θεός τήν ένέπνευσε νά όμιλήση ούτω; εΐς τόν μικοόν 
κακοαναθρεμμένο·/.

— Έ χω  νά σοί είπω, τέκνου, τό όποιον έπεθύμουν καί ή;ά- 
πων τόσον άλλοτε, ότι πρέπει νά μά; άφήσης δι’ ολίγον καιρόν 
Έ λα  λοιπόν νά σέ έναγκαλισΟώ, διότι δέν θά ίδωμεν άλήλλου;’
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ν:χ\ δταν διορθωθής άπδ τάς κακά; σου έξεις- έτάραξες τήν ει
ρήνην τής οικίας μου!

Τό παιδίον έστάθη ενώπιον τής μητρό? του σοβαρά; καί με- 
λαγχολική; τήν έθεώρησε πσλύν καιρόν και τό στήθος του ε;ωγ- 
κώθη- διότι, όσον μικρόν καί άν ήτον, έσκέπτετο οτι ούδεποτε καί 
ούδαμου ήθελε/ εύρεϊ .τόσον γλυκεία/ φίλην ώς τήν μητέρα του 
καί οτι έ’μελλ-: νά γ’ίνη δυστυχές. Πρέπει νά δμολογήσωμεν ότι 
τήν ήγάπα πολύ περισσότερον άπό τά γλυκύσματα και άτ.'ο κ άν 
ίλλο.

Έξερράγη λοιπόν εΐς λυγμούς, καθ’ ους ή μήτηρ του τω ή- 
κουσε λέγον·

θά γίνω καλόν! θά γίνω καλόν!
Α3τη ή υπόσχεσι; ήρκεσε νά καταπραίνη τήν μητέρα, ήτις 

τό ελαβεν εΐ; τας άγκάλας της καί τώ εΐπε- «Σε πιστεύιο, μή 
κλαίης πλέον.»

Αύτη ή ύπόσχεσις έξετελέσθη τωόντι, ώς έάν έγενετο ενώπιον 
*»μίολαιογράφου, ακόμη καλλίτερον ίσως· διότι είκοσι συμβο
λαιογράφοι δεν είνε έπιβλητικώτεροι άπο τον φόβον τού νά παρα- 
κούσης εϊ; μίαν μητέρα, ήτις σέ πιστεύει, καί νά ψευσθή; εί; τήν 
συνείδησίν σου, ή:ι; εΐνε το δικαστήρι*ν τών μικρών ώ; καί τών 
μεγάλων παιδιών τού θεοΰ.
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Κύριοι Σνντάχται τον Μίντορος.

Παρακαλεϊσθε, έάν φανή ήμΐν άρεστόν, νά καταχωρίσητε εΐ; 
τόν Πυθαγόραντόν κάτωθι μύθον, ουτινο; ή έννοια εΐνε δτι ό ποι
ητή; δέν γίνεται, άλλά γεννάται.

’AiSovia καί κουκουβάίΐζ.

Μ;άν ημέραν τ’ αηδόνια μεσ’ ’ς τό δάσο; κελαδοΰσαν, 
κ’ ήτανε καί κουκουβάίε; μαζεμένε; καί τά ’κούσαν.

Ταϊς κατεβη ’ς τό κεφάλι δίχως νά συλλογισθοΰνε, 
πώ; εΐν’ ευ<ολον κ’ έκεΤνε; άηδόνια να γενοΰνε.

Καί χωρίς ν’ άργοπορήσουν, το κελάδημα άρχίζουν 
καί τό δάσο; μ’ αηδίαν καί ψυχρότητα γεμίζουν.

Έλεγον εΐς τ’ αηδόνια: πέτε μας εΐς τόν θεόν σας,
δέν είν’ τό κελάδημά μας, θαυμαστόν σάν τό δικό σας;

Διά έμπαιγμόν ταϊς είπαν, θαυμαστότερον ακόμα·
τρέχει μέλι, τρέχει γάλα άπ’ τό νόστιμόν σας στόμα.

Τήν μεγάλην κεφαλή/ σας ένομίζαμεν ώς τώρα 
άπό άλλο τι γεμάτην. άπ’ αύτήν όμως τήν ώραν

Ένοήσαμεν ότ’ εΐνε άπό τέτοια γεμισμένη,
-/.’ είδαμε·/ το μέγεθός της τό μεγάλο τί σημαίνει.
Εύγε! εύγε! δσοι πλέον σάς ακούσουν Οά θαυμάζουν,

δλοι πλέον γιά μεγάλους μουσικούς Οά σάς δοξάζουν.

Σάς ευχαριστούμε·/ είπαν κ’ έφυγαν μέ τήν ιδέαν, 
πώ; κ’ εκείνες αηδόνια εΐνε με φωνήν ώραίαν.

Έτυχε μίαν ήμέραν τά πουλιά νά έορτάζουν,
κ’ εις τήν εορτήν έκείνην ήτο σύστημα νά τάζουν 

Στους τεχνίτας μουσικούς των κ' εΐς τού; καλλιφώνους δώρα.
ΙΙρώτε; τότ’ αί κουκουβάϊες άμα έφθασεν ή ώρα,

Μ ' Ινα πήδημα σ’ τό μέσον έσταθήκαν μέ καμάρι,
ώς νά μήν εΐχέ τις άλλος, σάν εκείνες τέτοιαν χάριν. 

Σύουν τά πτερά καί μόλις άρχισαν νά κελαδήσουν, 
καί γΐά τόν θεόν! τό πλήθος έκραξε νά σιωπήσουν. 

Έσιώπησαν έν τούτοις άλλά, τότε δλ’ άρχίζουν
νά τάς δέρνουν, νά τάς πτύουν καί ν 'ζ τάς χονορούβρνζουν. 

Τάς έκαμαν τέλος πάντων κ’ έφυγαν έντοοπιασμένες, 
κι’ άπό τότε τήν ήμέραν δέν εύγαίνουν αί καΰμένε;. 

Όσοι ποιηταί δέν είσθε πλήν ζητείτε νά γ=νή:ε,
μήπω; σάν ταΐ; κουκουβάΐε; ύστερα έντροπιασθήτε.

Έ ν  Αάρνακι Κύπρου.
Β. Μ.

Λ Υ 5 Ε Ι 2 .
 ------

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .

96. Σύρος— Κΰρο;— συρο(υ)ς(ι)—  «ύρουσι.
97. Σταυρός— Σταύρος— ταύρος.

Π Ρ Ο  Β  A  I I  Μ A T  Ω Ν .

32. Οί άδάμαντε; ήσαν 128, αί δε αύλαί, α; έπεσκίφθη, 
ήσαν 6.

33. Διά νά μετρηθή ό οΐνο;, οπως απαιτεί ό κύριος τής άπο- 
Οήκης, πρέπει νά γεμίσωμεν τό 30 οκάδων χωρητικότητος βα- 
ρέλλιον δίς, νά τό άδειάσωμεν εΐς τό άλλο τό χωρητικότητος 70, 
νά το γεμίσωμεν έκ τρίτου καί νά χύσωμεν άπ’ αύτοΰ εΐς τό τών 
70 μέχρις ου γεμισθή. Τότε Οά Ιχωμεν πλήρες τό τών 70 καί 
20 όκάδας εΐς το τών 30. Ακολούθως άδειάζομεν τό τώ; 7-) 
εΐς τό τών 100 καί χύνομεν εντός αύτοΰ τοΰ τών 70 τάς 20 
c-κ., άς έμπεριέχει το τών 30. Τότε διά νά να γίνωσι 00 αί 20 
δέν έχομεν παρά νά γεμίσωμεν άπό τό τών 100 άλλην μίαν φο
ράν τό τών 30 καί νά τό χύσωμεν εΐς τό τών 70.

Α Ο Γ Ο Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

104. Πόλειβς ψυχή οί νόμοι.
105. Μήτηρ εΐνε τής άδικίας ή τυρανίς.
106. Ά-ήρ άγαθός θεοΰ εΐκών εΐνε.
107. Ή  φρόνησις εΐνε καλόν πολύτιμον.
103. Ψυχής έπιμελοΰ τής σεαυτοϋ.



Η Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α Σ ·

109. 'Ο “Αρης μισεί τούς κακούς.
110. Απλήν 'Ομηρος θεοις δίαιταν άποδίδωσιν.

Α ϊ  Ξ Ι Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

Τών 41, 42, 43, 44 τάς λύσεις χαρακαλεΐται νά μας «ίλη 
δ συντάκτης αυτών κύριος Μιχ. Ίω. Πρωτόπαπα, λαβών ύπ’ I-  
ψιν τάς λύσεΐ5 τών λεξιγρίφων 13, 14, 15, 16, χαί 21, 22, 
23, τών έν τω Α '. τόμω τοΰ Πυθαγόρου.

45.

Ν α ύ π Α κ τ ο ς  
Κ ύ θ η ρ α  

Θ Η 6 α t 
Π ε λ ο π ο ν Ν η σ ο ς  

Α  ε β Α § ε ι α 
A X γ I  ο ν .

•

Ε· Κ  Α  Ε  I Δ  Ο Σ .

Έγώ μονάρχης άναρχος αιώνας βασιλεύω,
Τον κόσμον χαλιναγωγώ, τους βαοιλίΐς δεσμεύω.
Έγώ ζωήν καί θάνατον είς τούς θνητούς χαρίζω,
Τήν δπαρξιν τούς σύμπαντος έγώ διαιωνίζω.
Λαούς καί πολιτεύματα θά πνίξω εϊς το αιμα 
Έ ν  μόνον εν άπό της γής δν άποστρέψω βλέμμα.
Καί σύμπασα τοΰ σύμπαντος ή τάξις θά έκλειψη,
Στιγμήν άπό τάς χείρας μου το σκήπτρον έάν λείψη (1).

Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

41. Σταγόνες ύδατος πέτρας κοιλαίνουσι
42. ’Αεί τά πέρυσι βελτίο».
43. Έπιμελοΰ κόπιαζε έν δσω είσαι νέος, 

νά μή μετανοης το ύστερον ματαίως.
44. Μή έριζε τοΐς γονεϋσι, κδν δίκαια λέγγ̂ ς

•  .

Λ Τ Τ Α Ι .
, Σ  Μ  Γ  Ρ  Ν Η Σ .

A, I. Μαναήλογλου 32 33 προ6λ.=104— 110 λογογρ.—  
Ε'. κλειδός.=43, 44, γρίφων.

Θεόδωρος Σταυρίδης. Ε '. κλειδός.
Άγαθοκλ. Γ. Κωνσταντινίδης 97 α!νιγμ.==; 104— 110 λογ»γ. 
Σόλων Αεντούϊης Ε'. κλειοός —  42 44 γριφ.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α Σ .

Κ . Ζ. Άγγελόπουλος. Ε '. κλειδός.— 44 γρίφου.
Α. Τελατινίδης(Ι) Ε '. κλειοός.

(1) Παραχαλεΐται ό συντάκτης τί; χλειδός, χ. Μανώλη; ν’ «ποστείλη 
τό δώρον τοΐς κυρίοις Μαναήλογλου Ιν Σμύρνη χαί Άγγελοπούλω ίν 
’Αλεξάνδρεια.
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Α Δ Ρ Ι Α Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ .

Στέφανος X . Π. Τζιριτίδης 97 ίνιγμ.

Π. Φ  Ω Κ  Ω Ν .'

I. Α. Κλήρος 33 προ5λήματος^104, 100, 107, 109, λογ.

Μ  Η Χ Α  A A Α - Κ I  Μ Π I  Ρ .

Διονύσιος X . Άποστολάτου Σάμιος, 96, 97, αίνιγμ.— 104—  
110 λογογριφ.Ι=;Ε'. κλειδός (Το Λιτ έμέ ή κλεις αύτη σημαί
νει αίνιγμα καί τοΰτο είνε Νόμος)±=;44 γριφ.

Β Ρ Υ Ο Υ Λ Ω Ν .

Ιωάννης Πλουμας Χίος 33 προβλημ. 104,105,107, λογογρ

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α .
 a ---

98.
Είμαι νήσος, είς ήν είδε γεννηθεί: το πρώτον φως 
τής κλεινής ήμών ‘Ελλάδος τών έπτά δ εΤς σοφός.
”Αν τ’ο άκρον μου δε κόψης άντ" αύτοΰ γωνίαν στήσης, 
Ερυθρόν, ώραΐον άνθος εύθύς τότε θ’ άπαντήσης.
Έάν δε της νήσου τ' άκρον είς τήν θέσιν του άφήσης 
κι’ άπασαν τήν προσοχήν σου είς τήν κεφαλήν μου στήσης 
καί μέ τοΰ δημίου χεΐρα άν με άποκεοαλήσης, 
είς τούς τέσσαρας τούς δρόμους πάραυτα θά μέ άφήσης.

I. Β. Φ  ά χ ρ η ς
99.

Έπί τδ πέλαγος το Αίγάΐον 
φαίνομαι πάντοτε ή αύτή, 
διατηρούσα σχήμα ώραΐον 
νήσος μικρά καί * Ελληνική.
Τήν κεφαλήν μου πλήν άν θελήσης
νά άποκόψης, θά σταματήσης
διά τ'ον φόβον, δν θά σ’ έμπνεύστ)
τδ γεννΓ/θέν μετά τήν τομήν, 1£|
καί φονευμένος είς θέλεις πέσει,
άν σέ κτυπήση είς τήν ψυχήν.
Ά λ λ ’ δταν πάλιν εσύ προφθα'σης
νά τδ συλλάβης έκ τών ποδών ";'3<
κ’ έξ αύτοΰ τούτου άν άποσπάσης
τήν κεφαλήν τε καί τον λαιμόν,
τότε το ήδη έναπομένον
άν δυνηθής άναγραμματισμένον
μέ καλόν τρόπον νά παραστήσης,
έρπετον μέγα καί φοβερόν
λαθραίως πως Οά δημιουργήσης,
τό προξενήσαν παν τό κακόν

Δ ι ο ν. X. Ά π ο σ τ ο λ ά τ ο υ  Σ ά μ ιο ς .

;1) Κατα τον κύριον τούτον ή λυσις κα\ ιιΝόμο; έστί ή λίσις του,
Πλήν δύσκολο; ή λύσι; του. 
Τό δώρον του έλάχιστον, 
ϊ ό  απαιτώ τουλάχιστον».

Άλλα προϊλαβξν ό κύριο; Άγγελο'πουλος.
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100.
Είμί έκ Λέσβου, σύγκειμαι δέ έκ γραμμάτων 14· ιδού τό άρ- 

χιχόν αίνιγμα. Τά γράμματα 2® ταΰτα άπό τοΰ 1 μέχοι τών 14ι 
ιδίως πως συνδυαζόμενα παράγουσιν άλλα 40 αινίγματα, τά έξης:

1) Μέ τά 3 6 7 8 13 14. Νήσ. τοΰ αίγ. πελαγ"
2) »
3) »
4) )>
5) »
6) »
7) >,
8) »
9) »

10) »
11) »
12) μ

13)
14)
15)
16)
17)
18) ,,
19) » »
20) ,, ,,
21)

1 2 11 8 13 14.
1 11 8 13 14.
2 3 1 13 14.
1 3 4 13 14.
2 9 14.
8 13 7 13 14.
4 11 2 13 6 13 14,
2 11 8 10 13 14.

11 7 8 3.
2 13 8 11 14.

1 2 3 14.
8 10 13 14.
7 6 13 14.

3 7 13 11 3 14.
3 12 11 8 13 14.
2 13 1 3 14.
1 3 13 14.
7 11 8 3 14.

4 3 6

4 5
1 3
2  11

» » 
» »

1 2  5 
2 8 13 6 13 14

» 7)
» )>

23)
24)
25) »
26) »
27) » »
28) » »
29) ί) »
30) « » 
3ϊ> » »
32) » »
33) » »
34) » »
35) » »

4 3 
2 3
2 3 

» 2 13 
» 2 13 
» 8 9 
» 5

2 
1 
2 
7
3

ί) Ίκαριου »
» » I) »
x Καρπαϊίου »
» Αιγαίιυ »
» » > »
» » ι »

Ποταμός τήςΆραβ. 
» Μεσοποταμίας. 
» Καμπανας »
» Κιλικία; »
» Γαλλία;, ν 
» Θεσσαλίίς » 
Λατίου (’Γαλίας) 
» Παν ο νιας »
» Φθιώτιδο; »

8 13 14 Τρωάϊος. 
Υιός τοΰ Ούρινοΰ.
» Όλύμπου.
» Ποσειδώνις.

3 6 7 8 13 14 » Αντιπάτρου 
8 13 14 » Μελάνθου.

8 1 11 3 14. 
7 4 13 14 
1 
7
6 9 6
4 13 14
5 12 3 14 
2 13 14
9 6

2 
3 
3 
3
3 4 9
4 12 9 10 

2 11 8 13 14
6 13 11 4 3 14

» Τιμοθέου. 
» Άρεως. 
» Θησέως. 
)> ‘Ηφαίστου. 
» Διός.

1 3 6 7 8 3 Θυγάτηρ τοΰ Πριάμ3υ.
« Πυθαγόρου. 

Θεός παρ’ Αιγύπτιος. 
Βασιλεύς τής Περσίας.

36) » » 13 10 13 14
37) » » 4 11 14
38) » » 2 11 9 6
39) )> » 2 3 4 3 8
40) » » 1 12 11 δ 10

» Ρώμης >>
Ζώον τετράπουν.
» » » »
» » » »

Πόλις τής Κρήτης. 
» Ίωνίαο.

Ά χ .  Μ. Κ α μ π α νά κη ς  Ά  ν δ ρ ι ο ς.

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α .
ΛΔ'.

Τό τρίτον και τό τέταρτον άριθμοΰ τίνος άποτελοΰσιν 7. Τίς 
εινε ό αριθμός;

Λ Ε '.

Τό ήμισυ, τά δύο τρίτα και τά τρία έβδομα άριθμοΰ τινόό 
άποτελοΰσιν 67. Τίς είνε ό άριθμός.

ΛΣΤ'.

Κ Υ Β  ΑΡΙΘΜΟΝ,

1 8  7 4 
8 . 4 .
7 4 . .
4 . . 9

I. Β. Φάχρη,

Λ Ο Γ Ο Γ Ρ Ι  Φ 01.
111. Μικροί, ναί, τέϊ. Νά μικροί θΰται.

Άγαθ. Γ. Κωνσταντινίδης.
112. Οπου ια, Τρίπολι, έκει κενός ή πλεΐσται.
113. Έ κ  2ν κρήνης καί τ’ άλλο 3.

Φ . X . Σ.
114. Ό  Ύ κ’ *ς τί κρύπτω ; νοοΰ Μφ’ δν έρώ . . ν . .  γ . .  

1 . εί σέ t.
115. Ωρ’ ους δλαι γή ίδέ νέχ σάλ 2τ’ Τνα δείο’ άςειστα ; 

Π . . έδει ά δει δ . . άξων άεί τά τίνι πακ’ ο?ν.
116. Ε Ι  κινώ . . ν . . είς . . χ  . . εΐμ’ Άλής τω λόγω σώ- 

νεί πράξ . . σ . . σ . . ν . . άκολουθήτω λόγω.
Ά  χ  ι λ. Μ. Κ α μ π α νά κη ς  Ά  ν δ ρ ι ο ς.

117. Άφρός ήν είσαι στήτω πράσσει ν’ πρωτ’ ού χρήναί.
118. Ώτα δέω ν’ τ’ ά μ’ 1 λέγω νοΰ πράσσο ν’ δ λίρα αί- 

ηκαικ άλλον μ’ 1 φθαιγγω μ’ αΐνει S ύκ’ άκου ους οί δέ τοΰ 
μέλλω υς.

119. Δύο γένη Σιδών, Πόται, μοίρα κύων αίρει θρύω ν’ θάο- 
ρεϊ ευ ! οί τή ουτ’ ών αί ς’ τή τ’ ίσα ραιτεΐ στώ χρ’ ομ.μα.

120. X  Κοΰρος αίρω τιθεις πόσα; ν’ τ’ υς πλώ ύτ’ είσαι οί 1 
ουτω ίσω ίσοι πρώσ τή θής ίππε τ’ υς δ’ αί χρή h τ πώλα . . .

ερωμενιπντ
Α να σ τά σ ιο ς  Ίω . Σούρα λης .

Λ ΕΪΙΓΡ ΙΦ Ο Ι.

46.

Λ  . .
Υ ' . .  . 
Κ  .
Ο '___
Μ _____
 I ___
Δ
I I  . . .
Σ . .

47.

άνθρωπος 
. ώ 

'. . μ 
. . α 
. . λ

Ύ π ό Ν. Μ ω ρα ίτη . j Ύπό A. I. Σούραλη.
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Γ Ρ Ι Φ Ο Ι .
4 5 ο ;.

Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α Σ .

Ά  ν α θ . Γ. Κ  ω ν σ τ β ν τ ι ή ' 8 s a .

Μαθητ. Σωχρατ.

Ρ  ",u ■ 

Ytbi ιπχβχίο'ντος

’Αχιλλώς Μ. Καμπανάκης ΑνΒριος.

4 6ος,

Μ " < - « 1» Ν  t

I Ν
Ρ Ο

. J L · .

Γ. Νιχίλαίίης έξ *Αγ, Π. (Mfc Λίβίβ».>


