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“ Le go&t des parfums, λ̂ γει Γάλλο; τις συγγραφές, η' est pas 
*particulier a certains perples; on Ie retrouve che* tons et 
„on peut le suivre a travers lous les ages jusqn'a notre 0poque„ 

Ήτοι: «Ή προς τα άρώυ,ατα χλίσις δεν ιδιάζει μόνον ε’ίς τινας λα
ιμούς- άνευρίσ/.εται παρα πασι χαΐ δυνάμεθανα παραχολουδήσωμεν αυτήν 
«δια ρ.-30'j απάντων τών αιώνων μέχρι τής έποχης ήμών».

------
‘Η  γονή ύχήρξεν έν χαντί χρόνω καί τόπω ολίγον τι γυνή 

. . . καί ε!' οίανδήποτε κατάίττασιν καί δν άνήκη, είτε βασί
λισσα είτε Ιούλη, ούϊέποτε ήδυνήθη ν’ άποποιηθή καθ' ίλοκλη- 
ρίαν μικράν τινα δόσιν φιλαρεσκείας. "Οθεν έκ τοΰ μικροΰ τούτου 
κόκκου της φιλαρεσκείας, τοΰ άπ’ αυτής τη.; κοσμογονίας χρο- 
νολογουμένου, ώφειλε νά προέλθη καί προήλθεν ή κοσμητική.

Δεν πρίπει λοιπόν νά θαυμάζωμεν δτι ή αρωματοποιία μεγά- 
λως έτιματο καί χαρά τοϊς λαοϊς τής άνωτάτης άρχαιότητος. 
Ά λ λ ’ Σκαστός λαός έςήσκει αυτήν συμφώνως προς τάς γνώσεις, 
προς τά προϊόντα τοΰ κλίματος, τάς απαιτήσεις τοΰ χαρακτήρος 
και τήν πρόοδον τής ευημερίας αΰτοΰ.

Οί ΈβραΤοι έγίνωσκον τά άρώματα, άλλα δέν έποιοΰντο σχε
δόν χρήσιν αυτών διά τάς άνάγκας τοΰ καλλωπισμού. Πιστά προς 
τάς διατάξεις τοΰ Μωϋσέως τά τέκνα τοΰ Ισραήλ ήρκοΰντο 
μόν*ν εις καθαρισμούς τοΰ σώματος καί είς λουτρά. Τά μΰρα, ό 
λίέανος και ή άλόη, δπερ ήιαν άλλως τε τά μόνα γνωστά αύ- 
'οΐς άρώματα, διετηροΰντο διά τους άγνισμούς καί τάς Ορησκευ- 
Τ'-κάς αυτών τελετάς.

Οί Λακεδαιμόνιοι, οί έρασταί ουτοι τοΰ μίλαρος ζωμόν άπη- 
γόρευσαν τάς ευωδίας. ’Ενησχολημένοι ϊντες μάλλον περί τήν 
ρωμαλεότητα τών σωμάτων παρά τήν ωραιότητα καί τήν ίκ- 
φρασ'.ν τοΰ προσώπου, εις μίαν μόνην συνήθειαν, ένέμειναν «ι- 
*τοί, τήν τοΰ άλείφεσθαι δηλ. άπαντα τά μέρη τοΰ σώματος διά 

‘ (Ιίνθ Α ΓΟ ΡΑ Σ ).

τοΰ λίπους ή τοΰ ελαίου, όπως άπαυξάνωσι τήν ευκινησίαν τών 
μελών αΰτοΰ.

Οί ’Αθηναίοι άπ’ έναντίας ευνοούμενοι υπό τοΰ κλίματός των 
καί δντες μάλλον διανοητικώς άνεπτυγμίνοι ϋπερηγάπων τά 
άρώματα. ’Αλλά μέ ίλην τήν πολυτέλειαν καί τήν σπατάλην 
τών ωραίων εταιρών γυναικών, ή κοσμητική ολίγας προόδου; 
έκαμε παρ’ α’υτοϊς. ’Αληθώς τά μέσα, ατινα μετεχειρίζοντο έν . 
ΆΟήναις όπως μυραλοιφώνται, η σαν δλως αρχαϊκά καί ούτως 
είπεΤν δλως έςωτερικά. Περιέκλε.ον τά φορέματα εις ευώδη κι
βώτια, περιεστέφοντο μέ ρόδα έν τοΐς συμποσίοις καί έκρίμων εί; 
τάς δροφάς τών οικημάτων κυτίδια πλήρη λίαν εύοσμων άνθέων, 
άλλά μέ όλα ταΰτα ήγνόουν παντάπασι τά μυστήρια τή; 
κοσμητικής.

Ά λ λ ’ όμως ή άγνοια αΰτη ούδόλως τούς άπέτρεπεν άπό τό νά 
συχνάζωσι πάντοτε είς τά έργαστήρια τών μυρεψώ>. Ταΰτα 
δ’ έχρησίμευον αύτοϊς ώς τόπος δ'.αχΰσεως καί συνεντεΰξεως. Έ ν  
αύ:οίς διημφισβητοΰντο άπαντα τά πολιτικά ζητήματα τής ημέ
ρας· άνεκοινοΰντο τά μάλλον σκανδαλώδη διηγήματα καί 1·.ι- 
τάσσοντο τά άφορώντα τον συρμόν . . . έλεγον τέλος, u Αγωμεν 
είς τό μυρεψείον» ώς καί παρ’ ήμϊν σήμερον λέγεται. «‘Γπάγωμεν 
εί; τήν λέσχην».

Άλλά προ πάντων έν Ρώμη, καί μάλιστα κατά τούς αύτοκρα- 
τορικούς αύτής χρόνους, ή κλίσις τών αρωμάτων άφιχθη εις τ:ν 
βψιστον βαθμόν. ‘Η χρήσις αύτών κατέστη τοσοΰτον άλλόκοτο; 
ώστε ήναγκάσθησαν πολλάκις ν’ άπαγορεϋσωτι την πώλησιν 
αύτών.

Ά λ λ ’ ώς συμβαίνει πάντοτε, αί άπαγορεύσεις αΰται ούδεμίαν 
έπέφερον θεραπείαν, μάλλον δ’ είπεΐν, νέαν ώθησιν ένέβαλλον 
εις τήν πρ’ος τά άρώματα κλίσιν τών ωραίων Ρωμαΐδων.

Καί δμωο, δϋναταί τις είπεΐν, ή κοσμητική εΰρίσκετο τότε έν 
τη νηπιότητι αυτής· έννοεϊϊαι δ’ οίκοθεν δτι οί περί τά άρώματα 
ivaoyo) ούμενοι ΰστεροΰντο τών μέσων της άναλύσεως, &π*ρ σή
μερον κεκτήμεθα. Δέν έγίνωσκον ούτε νά έκμελετώσι τάς 
ουσίας οδτε νά έκτιμώσι τάς ιδιότητας αυτών, ούδε κατά συνέ
πειαν να καθυποίάλλωσι τάς συνθέσεις είς κανόνας θετικού-·

Ή  άρωματβποιία έςασκουμένη άποτέμως αμαθών και έμ-
8.
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"'■ρικών κατέστη έν Ρώμη επονείδιστος κερδοσκίπία. Καί Η μ. ως 
μέ ίλην τήν ύψωσιν τής τιμής τών αρωμάτων λίαν άτειδώς με- 
τεχείρίζοντο αΰτά-

Οΰδεν τών άντ!7.ε'.μένων, άπερ είσί τήν σήμερον έν χρήσει 
** ?’ ήμΐν δ'-α τον καλλωπισμόν, δεν ήτο x*l τότε άγνωστον. Τά 
άντικείμενα όμως ταΰτα, τοΰΟ’ όπερ έστί μία τών μοιχών συν
επειών τής εποχής, οΰοόλως ειχον τήν κομψότητα έκείνην τοΰ 
οχήματος, ήνπερ άκολ'.ύΟως προσέλαβον.

Ούτως έκαστον Οαλάμιον τι.ΰ στολισμού έκέκτητο πυξίνους 
ή ελεφάντινου.; -κτένας. Ιν^ρισκε τις έν αΰτοΐς οΰ μόνον καθρέ- 
πτας τών χειρών και καΟρέπτας τών θυλακίων, άλλά καί κό
μην πρόσθετον καί <2ν άνεζήτουν καλώς ήΟελον πιθανώς ανα
καλύψει ωσαύτως καί πλαστούς όδόντας.

“ Deniibus atque comis, non te pndet uteris cmplis?„ λέγει ό 
Μ  ̂ ρσιάλης. ’Ήτοι:

« Δεν αίσχύ;εσαι νά μεταχειρίζεσαι κόμην καί όοόντας αγο
ραστούς»;

Οί ψιλωταί έκαμνον ταχέως τήν τύχην των έν Ρώμη. 
Ά λ λ ’ οτε ή κόμη καθίστατο λίαν άργυρό?αιος, δεν προσ- 
εκαλούντο πλέον οί τήν ψίλωσιν τών τριχών έπαγγελλόμενοι ινα 
επαναφέρωσι το πρώτον αΰτών χρώμα, άλλά κατέφευγον πρ'ος 
τήν βαφήν. Δυστυχώς ομως αί βαφαί αυται ■κατασκ:υαζόμεναι 
κακώς ίκαιον τάς τρίχας τής κεφαλής καί τάς έκαμνον νά 
πίπτωσι. — ι ι ■—  ' -  ■ - - ■

..Δεν λυπειτα-, λέγει ό ’Οβίδιος έν τίρ περί Κοσμητικής έγ- 
«χειριδίω του προς νέαν κυρίαν, Οελήσαααν νά χρωματίση τήν 
» κόμην της κατά τον τότε συρμόν, δει λυπεΐται νά θεωρή κέι
κ μέ/ην έπί τών γονάτων της τήν κόμην ήν άπώλεσε, τόν 0r(- 
>' σαυρόν τούτον τον άξιο» νά κατέχη άλλην Οέσιν».

Τά ψιμμύΟια επίσης ήσαν εις μεγάλην χρήσιν. Τά κοινότερα 
ές αΰτών κατεσκευάζοντο έκ κιμωλίας γής ή άνθρακωτοΰ μο- 
λύβδου. Άλλά το μάλλον περισπούδαστο-;, όπερ καί κατά συνέ
πειαν έπωλεΐτο εις υψηλήν τιμήν, ήτο τό ΐμπεριέχον υποστάθμην

;ω Ο «Χ«« vcc.t . .
«Storcors fncalns crocodil;» λέγει 5 αυτός Μαρσιάλης.
Εκαστον δωμάτιο·; συνεντεύςεως εΐχεν ωσαύτως τάς άλοιφάς 

καί τά κοσμητικά αύτοΰ χρίσματα τοΰ συρμού.
I —ου η επιι,ητητος συνταγή τής σκευασίας αυτών.

Κεφάλα! μδών, χολή καί κόπρος τών αυτών ζώων, έλλέβορος 
καί πιπέρι.

“ Copi'a murium, et fcl nnifinm, et fimur, cum elleboro ct r i- 
pere,,.

(Πλίνιος).
Άλλ" εκείνο όπερ υπερβαίνει πασαν πιθανότητα, έκεΐνο δι'όπερ 

οΰδόλως ήΟέλαμεν κατονειδίσει το ώραϊον ρωμαϊκόν φΰλον, 3ν 
- ν  ειχομεν τρανές τούτου αποδείξεις, εινε ή τωόντι ανήκουστος 
προχατάληψις τών ωραίων εύγενών ρωμαίοων ύπέρ όδοντο- 
τρ'μ,ί-ατος τίνος εισαγομένου πολυδαπάνως ές ‘Ισπανίας καί πωλου- 
j.i-iyj s’- μυθώδεις τιμάς.

Γ .ς  οε ητο ό 6ησαυρν.ς ουτος τού στόματος;

Ά λ λ ο ίμ ο ν ο ν  κ α ί τ ρ ισ α λ λ ο ίμ ο ν ο ν ! Α '.τούμεΟ α  σ υ γ γν ώ μ η ν  ε κ φ ε -  

ρ ο ν τ ε ς  τό α π όρρη τον τούτο.

Ήτο . . . .  ήτο οϊρος ισπανικόν 
“ et dens ibera defricatus urina, _< i * » I I Ί"F TJi 't
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c.m; ;:qfl .vtiruoĵ ss vprXcysAj 3οτχΐ|̂ τ5 :xx

ΤΑ Ε Κ  ΤΩΝ ΑΜ ΑΞΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜ ΑΤΑ 
ΕΝ  ΠΑΡ1ΣΙ0ΙΣ.

Κατά τήν στατιστικήν τοΰ περίοήμου γεωμέτρου Πουρσαςώδ, 
ό υπερβολικός έν Παρισίοις άριΟμ'ος τών αμαξών φονεύει περί 
τους 500 καί πληγόνει περί τους 5000 άνΟρώπους έτησίωο. Οΰα'ι 
τω κωφω καί τω χωλώ! οΰαί τω άοηρημένω και οΰαί τώ εΐς 
τάς ΰψηλάς αύτοΰ ιδέας βεβυΟισμέΛΜ άνδρί I Είς τινας δημοσίας 
πλατείας αί άμαξαι τρέχουσι ταυτοχρόνως έκ πέντε ή έξ διαφό
ρων διευθύνσεων, καί προστυγχάνουσαι τοΰ πεζού, ή περώσιν 
ύπεράνω αΰτοΰ ή Βλάπτουσιν αυτόν ώστε λίαν ευτυχής θεωρείται 
ό δυνάμενος νά διαφύγη άβλαβής. ’Εκ  τών υπολογισμών δέ τοΰ 
κ. Πουρσαξώδ επεται, ότι αί έν Παρισίοις αμαξαι φονεύουσι καί 
πληγόνουσι πλειοτέρους, ή άπαντες οί έν Εΰρώπη σιδηρόδρομοι, 
ή, κάλλιον είπεΐν, φονεύουσι και πληγώνουσι πλείονας ή αίλοι- 
παί τής Γαλλίας αμαξαι, αί άριθμούμεναι περί τά 4,000,000. 
‘Η άναλογία επομένως τών έν ταϊς έπαρχίαις έκ των αμαξών 
προερχόμενων θυμάτων πρός τά τών Παρ-.σίων έστιν ώς 1 πρός 
400.

Κ Α Τ Α Χ ΡΑ Σ Τ Η Σ  ΙΕΡΟ Κ Η ΡΥΞ .

Τήν παρε/.θοΰσαν εβδομάδα προσήχΟη έν τω πταισματοδικείω 
Νόττιγγαμ εΐσπράκτωρ τις τού φόρου τών πενήτων τής πόλεως 
εκείνης, όνόματι Ιάκωβος Οΰίλκινσων, έ-ριαλούμενος έπί σφε- 
τερισμώ χρημάτων, άνηκόντων τοϊς έπιτρόποις τοΰ έκεϊσε φιλαν
θρωπικού καταστήματος, καί έπ! εΐσπράξει 1σ. 3 δ. φόρου, όπου
103. μόνον έπρεπε νά λάβη. Ένωματάρχης τις κατέθηκεν, ότι 
συνέλαβε τόν κατηγορούμενον έν Λονδίνω δυνάμει έντάλματος 
συλλήψεως, έκδοθέντος τήν 15 παρελθόντος Μαρτίου, ϊιαφυ- 
γόντ* άπό τής έποχής εκείνη; τήν άστυνομικήν καταδίωξιν. Ό  
γραμματεΰς τοΰ εΐρημένου καταστήματος διά τών βιβλίων άπέ- 
δειξεν, =τϊ τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1847 10 δ. τήν λίραν έπε-
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βλήΟησαν καί ό κατηγορούμενος ιισέπραξε παρά τών φορολογού
μενων 1σ. καί 33, τήν λίραν. Ε ’.ς τών μαρτύρων έπαρουσίασεν 
άπόδειξιν υπογεγραμμένη» παρά τοΰ κατηγορουμένου, δτι έπλή- 
ρωσεν αΰτω 1 σ. καί 3 δ. αντί 10 δηναρίων ώς έ'δει. "Ετερος 
ζί τις εΐπεν, ότι, εΐχε πολλάς τοιαύτας κατ' αΰτοΰ εγκλήσεις καί 
έζήτησεν οκταήμερον αναβολήν τής ύποΟέσεως. Ό  κατηγορού
μενος, δ-τις ήν ίεροκήρυξ ίερέως τινός τών Μεθοδιστών, μετη- 
νέχθη έν τή έπανορθακική φυλακή. Ό  καλός ουτος ίερκήρυξ πρό 
πολλών έτών μετήρχετο τήν απάτην "ταύτην, φορολογώ-; ύπερ τό 
δέον τοΰς φορολογουμένους τους καί πενεστέρους ώς έπί τό πολύ, 
ές οΰ καί έ σχημάτισε μεγάλην περιουσίαν. Πρός αποφυγήν δε 
πάσης έντεΰθεν ύπονοίας έβεβαίου ότι εΐχε κληρονομήσει μεγά
λην περιουσίαν παρά τίνος τών συγγενών του. ‘I I  ύπόθεσις διή- 
γειρε μέγα ενδιαφέρον διότι ό κατηγορούμενος ώς διδάσκαλος 
τής θρησκείας ήν τοϊς πασι γνωστός καίώς τοιοΰτος έσέβετο, έν
τιμον ν.ατέχων έν τή κοινωνία Οέσιν.

WL.3V30 νώτ 3--'
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ΕΓΚ Λ Η Μ Α  ΕΝ  ΓΑ Λ Λ ΙΑ .

Συμβολαιογράφο; :ις,ονόματι Ρολλάνδης, καί ή σύζυγός του έν 
Ρεμίλλοις, έν τή Μυσσελ, εύρέΟησαν φονευμένοι έν τή κατοικία 
των, πάραόιασΟείσης έκ τοΰ κήπου τής εισόδου, καί έκλάπη- 
σαν καί 200 λίρ. συγχρόνως. Υπόνοια’, αμέσως ήγέρθησαν 
κατά τίνος ξένου, 40οΰς περίπου τήν ήλικίαν. οστις, φανείς εν τω 
χωρίω καθ' ήν πρωίαν τό έγκλημα πρό ολίγου εΐχε πραχθή, 
εΰθΰς μετέπειτα άνεχώρησε κατεσπευσμένως. ‘Ο άνθρωπος 
οίτ:ς έπήγαινεν άπό χωρίου είς χωρίον μέχρι τοΰ Μαίλλη και 
έκεΐ έγένετο άοαντος. Σταλέντων τών χαρακτηριστικών τοΰ άν- 
Ορώπ:υ εί; πάσας τάς αστυνομικάς άρχάς, ή άστυνομία τών 
Παρισίων άμεσως ένόησεν ότ'.'οΰτος ή ' εί; ό;ι;,άρτιω; τών φυλα
κών Ποασσή απαλλαγείς, ένθα ήν έπί πενταετίαν καΟειργμενος 
έπί κλοπή, είχε δια*αχΟή ν’ άπέλΟη τής Γαλλίας. ΙΙν δε 
γέρμανός καί έκαλεΐτο Δίδιερ. Τοΰτο δε έβείαιώΟη έτ{ 
μάλλον έκ τής άνακαλύψεως, ότι ό Δίδιερ ουτος καί ή σύζυγός 
του ήσαν έν τή υπηρεσία τοΰ κ. Ρ ο λ λ ά ν δ ο υ  κατά το 1S52 ο 

μέν ώς αμαξηλάτης, ή δέ ώς θαλαμηπόλος. Μετά πολλάς δε 
έρευνας ή άστυνομία έμαθε τήν έν Π α ρ ισ ίο ις  κατοικίαν τής γ υ -  

ναικός του, καί περίστασίς τις έλΓοΰσα είς φώς άοήρεσε πασαν 
αμφιβολίαν περί τής πραγματικής ενοχής τοΰ Δίδιερ. Ε ν  τινι 
άγρω βΰχί μακράν τής κατοικίας τοΰ Ρ ο λ λ ά ν δ ο υ  εύρεΟη £■; ΰπο- 
κάμισον καί !ν χειρόμακτρον αίματόφυρτα, προφανώς ύπο ..ΰ 
έγκληματίου έγκαταλειφθεντα καί φέροντα σημειωμενα τά γράμ
ματα Σ. Β. δι’ ών ώ; έβείαιώΟη έσημείου πάντοτε ή γυνή τά 
άϊπρΐοονχα έαυτή; καί τοΰ συζύγου της. Ή  άστυνομία ομως,

μηδέμίαν Ιχουσα ευθείαν κατηγορίαν κατά τή; γυναικός μηδ5 
περί τού άνδρός γινώσκουσα ποΰ εύρίσκεται, έΟεώρησε κάλλιον 
νά μή συλλίδη ταύτην άλλ’ έ'Οεσεν αΰτήν υπό ένδελεχή έπηή- 
ρήσιν. Πρό δλί ,-ων ήμερών, έξελθοΰσα πρωίαν τινά τής ο'κίας με 
ένα φάκελλον, διευΟύνΟη πρ'ος τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου 
τής Αϋρηλίας. ‘Ο φάκελλος εΐχεν έπιγραφή-; « Πρός τον Πέ
τρον Δαβίδ, έργάτην είς Μερνεοβοά. » ΆνοιχΟείς δε κατά δια
ταγήν τής αστυνομίας, εύρέΟη περιέχω-; έπιστολήν, ήτις. καί τοι 
μή φέρουσα διεύΟυνσιν ή υπογραφήν, άριδήλως άπεστέλλίτο πρός 
τόν Δίδιερ. Κλη;ήρές τινες διετάχΟησαν νά κομισωσιν έκεΐ τόν 
φάκελλον οπου έζητήΟη παρ’ ανθρώπου, άπιδειχΟέντος ότι ή τον 
ό Δίδιερ. Φαίνεται, ότι πρό ολίγων ήμερών έκεΐ καταφυγών 
ΰπό ψευδές όνομα είργάζετο εν τινι έργοστασίω μετά τίνος Γέτρου 
Δαβίδ ον έλεγε γυναικάδελφόν του. ΣυλληφΟείς φυσν/.ώ τω λόγ^ 
μετηνέχΟη είς Παρισιού; όπ:υ προεφυλακίσΟη καί αϊτός καί ή 
σύζυγό? του, είς ής τήν κατοικίαν εύρέΟησαν χειρόμακτρα απα
ράλλακτα ώ, τό έν τώ άγρω αίματόφυρτον εύρεθεν καί τά αΰτά 
αρχικά ςοιχεϊα φίροντα Σ Β. Τό άνδρόγυνον μετηνέχΟη εις Μετζ 
/.αίέκεΐ άνακριΟει: ώμολόγησεν ό avfriorcc ότι αΰτός ήνόφονεύς.
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Λιήγημα.

‘Υπήρχε πότε μικρόν παιδίον ό/ομαζόμενον Καλη-μίρας, τ: 
όποιον εΐχεν αδελφόν άλλο παιδίον ονομαζόμενο-; Καλη-σπέ- 
ραν. ’Ενώ έγεννώντο, ή μοίρα τοις εοώκ*ε τα πϊραοοςα ταΰτα 
ονόματα διά τόν σκοπόν τόν όποΐον άκολούΟω; Οά μάΟητε. ‘Ο 
Καλη-μέρα; καί ό Καλη-σπέρα; έχασαν τήν μητέρα των, το 
μόνον άγαθόν τό όποΐον εΐχον μέχρι τή; ήλικίας τών έννέα έτών. 
Ήσαν ορφανά καί πτωχά ώς ό 1ώ5, άλ/.ά, προικισΟεντα άπο τήν 
φύσιν μέ καλά προτερήματα, ήτον άδύνατον νά μή εΰρωσι προ- 
στάτας καί τρόπους νά άποκτήσωσι πόρον ζωής.

Όταν εΐδον έαυτά μόνα έπί τής γής, ήρχιοαν νά κλαίωσιν 
έπειτα ό Καλημέρας λαμβάνω·; τήν χεΐρα τού άδελφοΰ του τώ 
•ΐπεν: Αδελφέ μου, τά κλαύματα δέν ώφελοΰσι τίποτε- κρίνω 
καλόν νά σπογγίσωμεν τούς οφθαλμούς μας καί νά ζητήσωμεν 
2; ύπάρχη ε;< τ ον κόσμον καμμία ψυχή νά μάς έλεήση- δεν 
μεν οΰτε 'γονεϊς οϋτε φίλους- άς άναχωρήσωμεν καί 3; ύπάγω- 
μεν νά ζητήσωμεν μέρος τι.  ̂ . . .

‘Ο Καλη-σπίρας συνεμερίσθη τήν γνώμην ταύτην και οι δυο 
άδελφοί ήρχισαν πάραυτα νά διευΟύνωνται προς τινα ώραιαν ι- - 
λιν άπέχουσαν λεύγας τινάς άπό τό χωρίον των. Έπερίπάτησαν 
χωρίς νά σταμαιήσωσιν εντός μιας έκτεταμένης πεδιάδος, ε1, 
τήν αΰ;αν τής όποιας εύρον μίαν μεγάλην άγροτικήν οικία;.
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I  <] ί'.ίΖανκ'ΐ εμτγoctiv της οικίας τα! της, 5 κύριος έξήλθε 
τρΜβέμπων. άγνώρ*.ρτόν. v.ys. ,χ« λέγων ΰγίαινε! ύπαγε εις τό κχ- 

>.4», φίλε μου- μ 1, εΰχοιιαι κα'·φ ήμέραν,
‘Ο μικρ84 Κ.αλημέρας,νομίζων δτι τόν. φωνάζουσιν, έτρε ξεν είς 

τ’ον αγρονόμον λέγων πρός αντόν. Κύριε, ιδού έγώ!
Τί μέ θέλει δ μικρός, ουτος νόστιμος; —  Μ ’ έφωνάζετε;—  

εσέ j ϊχι τή άληθεία. — Ένοιωσα δτι ήΟέλετε νά, δώσητε φιλο
ξενίαν. εις Ιμέ καί είς τον άδελφόν μου. —  Να: έχω τί) άλη- 
δεία άνάγκην μικρών αχρείων υποκειμένων καθώς εσάς! δέν έχω 
όλίγας στενοχώριας! Φύγετε άπ’ έδώ ! ‘Ο αγρονόμος έκτύπησε 
σφοδρώς τήν θύραν έπί τής μύτης τού Κα),ημέρα, ο,στις λ«βών 

πάλιν τήν χείρα τοΰ άδελφοΰ του άρχισε νά κλαίη, άναθεματί- 
ζων την σκληρότητα τών ανθρώπων προς τό. τέλος τής ήμέ- 
ρας si δύο μας ταξειδιώται είδον εϊς τά άριστερά των ώραίαν 
τινά Ιξοχικήν οικίαν, ήτις έφαίνετο κατοικ ουμένη ύπό ανθρώπων 
πολύ πλουσίων. "Ή σαν τόσον καταβεβλημένοι ώστε έσκόπευον 
νά κτυπ/,σωσι τήν θύραν τής οικίας ταΰτης διά νά ζητήσω σι 
«αταφύγιον εΤς τινα γωνίαν τοΰ σταύλου, δτ* ε'ϊον ώραΐόν τινα 
ιππότην διεϋθυνόμενον πρός τήν θύραν ταύτην. ‘Ο ιππότης ουτος, 
δστις ήτον ό κύριος τής οικίας, ήρχετο νά προπέμψη (ξεπροβο- 
δίσνι) φίλον τού τινα περιπατοΰντα ολίγον μακρότερον, λέγων 
αΰριον ακούεις; αΰριον, καλήν έσπέραν.

‘Ο μικρός Καλη-σπέρας, άκςύων τό όνομά του έτρεξε πρός 
τόν Ιππότην, λέγων : ιδού έγώ, ΐίου έγώ. —  Τί μέ θέλεις, μι
κρέ ; —  Λεν μ' έφωνάξατε νομίζω; —  ’Εσέ ; θά έφυλαττό- 
μην πολύ τή άληθεία ! — · Ένόμισα.—  Ποιαν σχέσιν Ιχω μέ 
έσέ; —  Κύριε, εΤμεθα δύο πτωχά παιδία και ζητοΰμεν μέρος 
νά κοιμηθώμεν.—  Ά ! πολ'υ καλά· δίδετε λοιπόν καταφύγιον 
εις τους μικρούς τούτους δυστυχείς; δέχεσθε λοιπόν είς τήν 
οικίαν σας ψωμοφάγου; ; ”Ω ! δέν θάγείνω τόσον καλός· ό και
ρός εινε πολυ στενόχωρος. Δέν θέλω νά καταστραφώ καθώς δ 
αγρονόμος τής μεγάλης πεοιάδος, Σστις έκρεμάσθη εντός τής 
οικίας του Ενεκα τών κακών ύποθέσεών του. Τ ί, ό άγρονόμος, 
τον δποΐον είδομεν σήμερον τό πρωί . . .  —  Τον εΐίετε σήμερον 
τό πρωί; ΑΠ λοιπόν δέν Οά τόν ίδητε πλέον, διότι κατεστράφη. 
Ά ! θεέ μου! —  άλλά δέν πρόκειται ζήτημα περί όλων τού
των βιάζομαι νά είσέλθω· υγιαίνετε . . . .  Ζητήσατε τύχην εις 
άλλο μέρος· ίσον τό κατ’ εμέ δέν έχω οΰτε άρτον οΰτε μέρος 
νά σας δώσω. ‘Ο κύριο; τής οικίας εισέρχεται εϊς αυτήν κα; i  
Καλησπέρας κράζει. « Α ! Θεέ μου· πόσον οί άνθρωποι εινε 
σκληροί,

‘I I  νύξ ήτο βαθεία καί τά πτωχά μας παιδία μή εύρόντα τό
πον έξηπλώθησαν όμοΰ επί τοΰ χόρτου και έκοιμήθησαν μέχρι 
τής αύριον. ’Ενώ έκοιμώντο, ώνειρεύθησαν και εΤδον τήν μοίραν, 
ήτις άλλοτε έπεστάτησεν εις τήν γέννησίν των, ίλην λάμπουσαν 
από χρυσίον καί πολυτίμους λίθους καί λέγουσβν πρός αυτά.

» Τέκνα μου, Ιστέ πάντοτε καλά, ευπειθή, ευμενή καί ήμερα 
καί μή βαυμάσητε εις ο τι Οά ίδητε. Ευτυχία θά ήνε εις τους 
εΰεργέταί σας, δυστυχία είς τους θλίβοντάς σας».

Ένω άνέτελλεν ό ήλιος, οί δύο αδελφοί ίχοινοπΛησαν ό ε’ς

προς τόν άλλον τά ϊνεφά των καί θαυμάσαντες διά το συμέα* 
τοΰτο ύπεσχέθησαν ν’ άκολουΟήσωσι καθ’ δλα τάς συμίουλάς τή; 
καλής μοίρας.

Ίΐρχισαν έχ νέου την πορείαν των άλλ’ έπειδή δέν ειχον φά- 
γει πρό είκοσιτεσσάρων ωρών, ήιθάνθησαν τοιαύτην πείναν, ώςε 
έτόλμησαν νά πλησιάσωσι καλήν τινα γραίαν γυναίκα σαρώνου- 
σαν τό έμπροσθεν τής θύρας παλαιάς τίνος οικίας. «Δούλος σας, 
κυρία, τή εΤπεν ό μεγαλείτερος.— Καλή ’μέρα τέκνα μου, τοϊς 
εΐπεν ή γραία· Οελετε τίποτε άπ' έμέ;—  ’Α Ι άν μάς έδιδες Ι ι  
τεμάχιον ψωμ'ου, θά μάς έσωζες τήν ζωήν. —  Ευχαρίστως, ευ
χαρίστως, ε'πεν ή γραία, δίδουσα είς α'υτά τεμάχιον άρτου άλειμ- 
μένον μέ βούτυρον. Πρέπει νά δώσω τροφήν είς τούς πεινώντας,νά 
εύσπλαγχνισθώ τούς δυστυχείς καί νά μην ήμαι ποτέ σκληρά 
καθώς ό κύριος τής ώραίας εξοχικής οικίας, τήν όποιαν βλέπετε 
έδώ. Δέν είξευρε νά ύποχρεώση· άλλά καί πώς έτελείωσεν ό 
άχρείος τήν νύκτα ταύτην έκτυπήθη μ.έ πιστόλιον, καί άπέθανε. 
—  Ποΐος, καλή γυναίκα; Ό  κύριος τής οικίας, ήτις είνε εκεί 
χάτω; Τώ ώμιλήσαμεν χθές τό εσπέρας.—  Ά ! λοιπόν δέν Οά 
τω δμιλήσητε πλέον.

Ήθελε μόνον νά ίππεύη καί δέν είξευρε νά βοηθή τόν πτω
χόν.—  Καί σείς γνωρίζετε καλώς τον άνθρωπον τούτον ; Είσθί 
ή κυρία τής παλαιάς ταύτης οικίας;—  Ό χι, εΤμαι ή υπηρέτρια 
ένός άνθρώπου. . . Όστις πρέπει νά ηνε πολ'υ καλός άνθρωπος, 
εάν σάςόμοιάζη; ’Ώ ! εινε αυτή ή ευθύτης προσωποποιημένη 
άλλ’ εΤνε πολυ δυστυχής. Τόν χρεωστοΰσι πολλοί, άλλά δέν ίύ- 
ναται νά λάβη οΰτε εν σολδίον. 'Αν τουλάχιστον εΐχεν εξ χιλι
άδας φράγκων, τά όποία τώ χρεωστοΰσιν εί/,οσιν ή τριάντα υπο
κείμενα διά τό γέννημα, τό οποίον τοίς παρέδωκε, θά άνοικοδό- 
μει ταύτην τήν καλύβαν καί θά άνεπαύετο καλλίτερον. Ά λ λ ' ι
δού- ΐδέτε αυτόν πόσον μελαγχολικός εινε!

‘Ο άγρότης έφάνη, έπήνεσε τήν- έπιστάτριάν του διά τήν. φι
λανθρωπίαν της καί ύπεδέχθη φιλοφρονέστατα τά παιδία. « ‘Ο είς 
άπό σάς, τοίς είπε, δύναται νά μοί /.άμη μίαν έκδούλευσιν; νά 
ύπάγη σήμερον νά μοί φύλαξη τάς αιγάς μου, αΐτινες είνε έκεί 
κάτω εις τό κατωφερές τοΰ λόφου ; Άπέπεμψα εκείνον τόν όποιον 
είχα δι’ αυτήν τήν εργασίαν δέν Ικαμνεν άλλο παρά νά πίνη.»

Ό  μικρός Καλη-’σπέρας έπεφοριίσθη μετά χαράς νά υπο
χρέωση ούτω τόν ξενοδόχον του, δστις τώ είπε «θά έπανέλθης, 
φίλε μου, ε’ς τό τέλος τή; ημέρας, καί θά σοί δώσω 2ν καλόν 
δείπνον καί Ιν καλόν κρεββάτιον ώς καί είς τόν άδελφόν σου, 
τόν οποίον κρατώ έδώ νά μέ βοηθή είς τινα έργα.

Ό  Καλη-’σπέρας ύπήγε νά φύλαξη τάς αίγας, καί ό Καλη- 
’μέρας έμεινε μετά τού ξενοδόχου του. Παρήλθε μία ώρα καί 
άγνώριστός τις καταβαίνων άπό τόν ίππόν του έμπροσθεν τής 
Ούρα; τή; παλαιά; οικίας, εΤπεν ε’ς τήν καλήν γραίαν : ό κύ
ριός σου είνε έδώ;—  Μάλιστα, τί τόν θέλετε; Τώ ρέρω χίλια 
διακόσια φράγκα, τά όποία τώ χρεωστώ.—  Καλά! Καλώς ώ- 
ρίσατ» !

Ό  άγρότης λαμβάνει τά χίλια διακόσια φράγκα καί εισέρχε
ται περιχαρής. Μετά μίαν στιγμήν άλλος αγνώριστος φαίνεται··

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

ί  κύριός οας ιΐνε έϊώ; —  Μάλιστα, άπεκρίθη ή γραία̂  —  Έ -  
πέρασα άπ’ έδώ, ϊιά νά τώ πληρώσω πεντακόσια πενήντα φράγκα 
τά όποία πρό πολλοΰ τώ χρεωστώ.—  θαυμάσια! »

‘Ο άγρότης λαμβάνει τό ποσόν τοΰτο κα! μένει πολύ έκπε- 
πληγμένος, βλέπων νά τώ φέρη χρήματα εκείνος παρά τοΰ ό
ποιου έζήτησεν έκατοντάκις, άλλ’ εις μάτην. Ό  καλός άγρότης 
επιστρέφει είς τόν όρνιΟώ·/α, δπου ειχεν άφίσει τόν Καλη-’μέραν, 
«Περίεργον ανακράζει̂  δλαι αί όρνιθές μου έγέννησαν σήμερον 
άνά δύο αυγά,» ένω άλλοτε δώδεκα όρνιθες δέν μοί έδιδον παρά 
τέσσαρα μόνον αυγά τήν ήμέραν! καί ή γουρούνα μου προτήτερα 
έγέννησε δώδεκα γουρουνάκια! καί ή άγελα'δα μου επίσης διά 
μιας δύο μοσχάρια!

Ευλογία Κυρίου· δλα έδώ σήμερον πολλαπλασιάζονται καί δλα 
υπάγουν δεξιά!»

‘Η έπιστάτρια τόν κράζει’ «Κύριε, κύριε, ουτος ό έμπορις 
τών γεννημάτων ήλθεν άπό τήν πόλιν καί σάς φέρει χίλια εκα
τόν δώδεκα φράγκα! ’Ώ !— μέ περιπαίζεις! ό άνθρωποί ουτος δέν 
έχει οΰτε 1ν σολδίον!

Ό  άγρότης λαμβάνει τά χρήματα ταΰτα, καί άλληλοδιαδόχως 
Ιξ δλων τών όφειλετών του, τούς όποιους ειδεν έρχομένους τούς 
μέν μετά τούς δέ, ώς νά εΐχον συνεννοηθή μεταξύ των. Είς τό 
τέλος τής ήμέρας είχε λάβει τά έξακισχίλια φράγκα τ ου, καί 
ήτον π/,ήρης χαράς. «Πώς, έ'/,εγε, πώς λοιπόν ήδυνήθην νά 
έχω τόσα χρήματα σήμερον ; πρό επτά έτών ζητώ τό ποσόν 
τοΰτο καί τό λαμβάνω έντός μιας μόνης ήμέρας! Ό  άγαθός θεός 
είσήλθεν είς τήν οικίαν μου, ή μάλλον είς άπό τούς καλούς 
άγγέλους του, δστις άναμφιβόλως εϊνε τό μικρόν τοΰτο παιδίον, 
είς τό οποίον χρεωστώ τόσην ευτυχίαν ! »

‘Ο άγρότης έλαβε τήν μεγαλειτέραν φροντίδα περί τοΰ μικροΰ 
Καλη-’μέρα καί, δταν ό ήλιος έδυσεν, είδεν έπανερχόμενον τόν 
Καλη-’σπέραν καί φέροντα όπισθεν αύτοΰ !ν άπειράριθμον ποί- 
μνιον αιγών. « Έ !  μικρέ μου, τώ εΐπεν ήπατήθης. “Ολα ταΰτα 
τά ζώα δέν εΤνε ίδικά μου. —  Δεν εΐξεύρω, άγαΟέ γέρο ν σάς 
επαναφέρω δμως τό ποίμνιόν σας δπως τό ευρον.

—  Έ λα  δά. μέ περιπαίζεις· είχον μόνον όκτώ αίγας· νομίζω 
δτι ήνώθησαν μέ αΐτάς και άλλαι γειτωνικαί αΤγες. —  Σέ βε- 
βαιώ δτι ειϊον μόνον αύτάς έπί τοΰ δρους. —  Ά ς  ίδωμεν πε
ραιτέρω, είνε εΰκολον νά άναγνωρίσω τάς ίδικάς μου. Τάς έχω 
δλας σημαδευμένας.

£0  άγρότης έξετάζει καί άριθμεΐ διακοσίας αίγας φερούσας 
δλα: τό σημείον, μέ τό οποίον τάς έσημάδευσε, καί σπευδούσας 
νά είσέλθωσιν είς τον σταΰλόν των ώς νά ή σαν συνειΟισμέναι. 
‘Ο καλός ουτος άνθρωπος δέν έννοεί πόθενοΰτος ό πολλαπλα
σιασμός, καί προσκαλεΐ εις δείπνον τόν Καλη-’σπέραν μετά τοΰ 
άδελφοΰ του Καλη-’μέρα. Μετά τό δείπνον δέ λαμβάνει τόν Κα- 
λη-’σπέραν άπό τήν χειρα καί τώ λέγει, «έλθέ μέ έμέ, φίλε 
μου· θέλω νά σοί κάμω ίν μικρόν δώρον. Τόν καταβιβάζει είς τό 
υπόγειόν του xai, μεταθέσας ?ν βυτίον οίνου, σκάπτει τήν γήν καί 
«Έχω  κρυμμένα, τώ λέγει,μερικά χρυσά νομίσματα,τά όποία εΤνε 
χαρπός τής οικονομίας μου· θέλω νά σοί δώσω τό ήμισυ αύτών.»

*0 άγρότη; ζητϊί 'ι'αί μικρόν δερμάτινων σα'κκον, Ιντός τοΰ 
όποιου ειχέ βάλει τά χρήματά του έκείνα ,άλλά δέν τόν ευρίσκει· 
εϊς τήν θέσιν του βλέπει όγκώδες βαρέλίιον περιίχον χιλιάδας 
χρυσών καί αργυρών νομισμάτων, άδάμαντας καί άλλους πολυ
τίμους λίθους.

Ατενίζει πρύς τόν μικρόν Καλη-’σπέραν καί «ίέν άμφιβάλλω 
πλέον, τω λέγει· είσθε τά πάιδία μιας μοίρας ή οί προστατευί- 
μενοι άγαθοΰ τίνος δαίμο.νος,. δ οποίος διανέμει τάς; ευεργεσίας 
του εις τήν οικίαν μου. Ό  αδελφός σου Κβλη-'μ^ρας’ μέ έπρο- 
ξένησε μίαν καλήν ήμέραν, σύ δέ μέ δίδεις μίαν καλήν έσπέραν. 
Ά !  πόσον καλά εΤνε καί τών'δύο σας τά όνόματα! άς έπιστρέ- 
ψωμεν έπάνω, φίλε μου, άς ύπάγωμεν νά πλαγιάσωμευ, καί 
αΰριον τό πρωί θά μοιρασθώμεν όμοΰ δλα ταΰτα τά πλούτη, κα
θώς σοί τό ύπεσχέθην.»

Ό  άγρότης έβαλε τά παιδία νά πλαγιάσωσιν είς τήν ιδίαν του 
κλίνην· τή δ’ έπαύριον τήν πρωίαν, δτε κατέβησαν είς τήν αίθου
σαν νά χαιρετίσωσι τόν ξενοδόχον των, ευρον αύτόν συνομιλοΰντα 
μέ ώραίαν τινά κυρίαν π/ ουσίως ένδεδυμένην στολήν χρυσούφαν- 
τον. «Τέκνα μου, τοίς λέγει, είμαι ή άγρυπνος μοίρα, ήτις 
παρευρέθη εϊς τήν γέννησίν σας. Εϊς τό έξής πλέον δέν θά έχητε 
άνάγκην νά έργάζησθε. Σάς λαμβάνω ύπό τήν προστασίαν μου 
καί σάς υπόσχομαι εύτυχίαν, άλλά δέν ήδυνάμην νά σάς γείνω 
ώφέλιμος είμή καθ’ήν στιγμήν ήθελετε απαντήσει εϊς τόν 
κόσμον άνθρωπον άγαθόν,ελευθέριον καί ευεργετικόν. Έφέρετε δέ 
έντος υμών αύτών τήν εύτυχίαν ή την δυστυχίαν εκείνων, οΐτινες 
ηθελον σας δεχθή καλώς ή κακώς· ειίετε τί συνέβη είς τόν α
γρονόμον κα! είς τόν κύριον τής εξοχικής οϊκίας, οΐτινες σάς ά- 
πέπεμψαν; ό εΤς έκρεμάσΟη, δ άλλος έχαυσε τόν μυελόν του. 
Ό  καλός ουτος άγρότης σάς έδέχθη καί εΤνε πλούσιος καί εύ- 

δι« παντός. Καλώ$ είχα ονομάσει τό μεγαλετείρον άπό 
τά τέκνα τής φίλης μου Καλη-’μέραν, διότι τό άστρον του έ
πρεπε να προςενήση ήμέραν εύτυχή είς τόν εύεργέτην του, καί 
τόν δευτεροτοκον Καλη-’σπέραν διά νά περάση καλήν έσπέραν 
μετά τοΰ σεβασμίου τούτου γέροντος Καλη-’μέρα καί Καλη
σπέρα και σύ ένάρετε άγρόια μείνατε όμοΰ· ζήσατε ήσυχοι, εύ- 

τυχει; .· μή λησμονείτε ποτέ δτι πρό πάντων ή άθωότης. ή άρετή 
κα: η γλυκυτης αποτελοΰσι τό θέλγητρον μιάς οικίας, καί δτι τό 
άσυλον. τό όποιον άνοίγεται είς τήν πτωχείαν καί είς τά έγκα- 
ταλελειμμενα παιδία, δέν δύναται είμή νά φέρη ευτυχίαν.

Εκ του Γαλλ. υπο Ευγλωτ. Τρηγ·)

Λ Ϊ Ϊ Ε Ι Ϊ .
 ̂ IXJC —^£*3··© :—

Α ΙΝ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .

119. Τό γρά
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Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ω Ν .

40. ‘Ο 32 καί δ 8.
41. Κωνσταντίνος.

42. Ή  ξ*νο5έχο; ίδήλωκν ενώπιον τοΰ 8uc*«o3 οτι προ- 
θύμως ήθελε πληρώσει τήν παρακαταθήκην, έάν /.ατά τά συμφω- 
νηθέντα ένεφανίζοντο συγχρόνως καί οί τρεις εταίροι.

43. Οί δύο πατέρες και οί δύο υίοι ήσαν 3 μόνον πρόσωπα, 
£ν;λ. πατήρ, υίος καί Ιγγονος.

τά; ρίζας του δεν βάλλει παρ' όπου πλατανόκορ 
γίζουν άλλοι. Έ κ  τοΰ ‘Οδοιπόρου II. Σούτζου.

ΙΓ. Είς δύο αν το σώμά μου 
μέ προσοχήν χωρίσης,

Εις μέν τ'ο πρώτον μου 0-:άν 
ώραίαν θ’ άπαντήσης· 

Ευώδες άνθος καί τερπνόν 
τδ δεύτερον εμφαίνει,

Το δ’ ολον μου βασίλισσαν 
περιφανή σημαίνει.

ίεν. τον =

Λ Ο Γ  Ο Γ Ρ ΙΦ Ω Ν .

142. Ή  Σάμος, ήτις εΐνε πολλά πλησίον τής ’Λσίας, έκλή- 
Ihj ποτέ αδάμαστος ύπό Φώσσου.

Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

55. Δίς έξαμαρτείν οϋ σώορονος.
56. Μηδενί φΟονήσης.
57. ‘11 ψυχή αθάνατος καί άγήρως ούσα ζή διά παντός.
58. ‘Η ένωσις έπιφέρει τήν δύναμιν.

Α Ε Ξ  Ι Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

59.
Ν  ε ο π τ Ο' λ ε μ ο ς 

Ί  ω ά Ν ν η ς 
Ά ρ ι σ τ Ο φ ά ν η ς  

’Λ  γ α Μ  έ μ ν ω ν 
Σ  κ ά μ Α ν δ ρ ο ς  
Δ η μ ή Τ ρ ι ο ς  

Μ  α χ  Α'  ω ν 
‘Η ρ α Κ λ ή ς  
Δ ι ο ν Τ ’ σ ι ο ς 
Γ  ε ώ Ρ  γ ι ο ς 

Μ  ι λ τ I  ά δ η ς 
Κ  ω ν σ τ Α ν τ “  ν ο ς

Α Υ Τ  Α Ι .
ΣΜ ΥΡΝΗΣ.

Μ. Γ. Π. 40 41 προβλ. 56 γρίφου.
Ν. Γ. Ζωγραφάκης Έρμουπολίτης, II. ’Αναστασίου έ; Άίδι- 

νίου, Ν. Α. Μεταςας 59 λεξιγρίφου. 
θ. I. Μαναηλόγλου Ζης κλειδός.
Δ. X . Κελαϊδίτης 40 41 43 προβλ. Ζης χλειδος 56 57 

58 γρίφων. f
Σόλων Λεντούδης καί ’Αγαθ. Γ. Κωνσταντινίδης 41 42 προβλ. 

142 λογογρ. Ζης κλειδός. 56 γρίφου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩ Σ.
Γ. Ξύδης. 110 111 118 αινιγμ. 137 133 139 λογογ: ιφ.

Μ Η Χ U A A -Κ ΙΜ Π ΙΡ .
Κ Λ Ε ΙΔ Ω Ν .  Γεώργιος Κ. Σίμου 110 118 αινιγμ. 134 139 λογογρίφων.

  Διονύσιος X. Άποστολάτο.) Σάμιος 109 110 114 116 118
Ζ ’. ‘Ο έςο-/ος πολλάκις νοϋς ζητεί τήν έρημίαν καί φεύγει αινιγμ. 134 136 137 ι39  140 141 142 λογόγριφ. 59 λεςι- 

μετά κοινών ανθρώπων κοινωνίαν. Καθώς ό μέγας πλάτανος γριφ. 39 40 4 ΐ 43 προβλ. Ζης κλειδός 56 γρίφ:«·
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ΒΑϊΝΤΗΡΙΟΥ.
'Αναστάσιος Ίω. Σούραλης. Ζης κλειδός.

ΑΛ ΕΞ Α Ν Δ ΡΕ ΙΑ Σ .

Ν. Σπεράντσας- 40 41 42 προβλ. 142 λογογρι. 59 λεξιγρ. 
56 57 58 γρίφων.

ΠΑΓΩΝΔΑ ΣΑΜΟΥ.

I. Ν. Ίωαννίδης Ζης κλειδός.

ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΚΩΝ.

I. Α. Κλήρος. 38 προβλ. 123 124 125 127 129 130 λο
γογρ. 49 γριφ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
120

Επιπλέων θεωρούμαι τών ρυάχων τών μικρών 
Καί τοϋ ρεύματος ωσαύτως τών μεγάλων ποταμών 
Πλήν τδ 'ύδωρ τής θαλάσσης είς τδ βάθος μέ πατεί 
Κι’ ό Βορράς ό μανιώδης στρυμωμένον μέ κρατεί.
‘Ο Βορράς δ’ άμα κοπάση, διαστέλλομαι ευθύς 
Κ ι' άνυψούμ’ είς τον αέρα καί μέ βλέπει ό καθείς. 
Τοϋτο Εμως τήν ήμέραν, τήν δέ νύκτα ώ ! τι τύχη!
Μοί έπέπρωτο νά φεύγω απ' τοϋ κράτους της τά τείχη.

Ϊ 1 Ρ 0 Β  Λ Η Μ  Α Τ Α.

ΜΔ\

Πατήρ πλοέσιος διώρισε πρό τοΰ θανάτου αΰτοϋ έκτελεστάς 
τής διαθήκης του τους μονάχους μοναστηριού τινός, άνδρας άμεμ
πτου δικαιοσύνης· έν αΰτή ταϋτα αυτολεξεί λέγει περί τοΰ επι
λήψιμου διάγοντος βίον υίοϋ του, τοΰ μόνου κληρονόμου. « Έάν 
δ υίός μου. .  . κατ’ άγαθήν τύχην διορθωθή, έστω ό κληρονόμος 
τής ίλης μου περιουσίας, άλλ’ έάν έ|ακολουθή τήν αυτήν νά 
στείχη οδόν, τότε οί μοναχοί άς δώσωσιν εις αύτόν δ,τι αυτοί 
θέλουσιν.» Επειδή δμως ό υίός δσημέραι έπί τά χείρω έ- 
τρέπετο, οί μοναχοί κατά τόν δ ρον τής διαθήκης έλάχιστον, ού- 
δενός λόγου άξιον μέρος, άπέδωκαν εις αυτόν, τής πατρικής ου
σίας. ‘Ο υίός δμως νόμιμον θεωρών έαυτόν τοϋ πατρός του κλη
ρονόμον άπήτησε διά τοΰ δικαστηρίου δλην τήν περιουσίαν, άλλά 
δυστυχώς τό δικαστήριον τοΰτο έπεκύρωσεν ώς σύμφωνον πρός 
τόν δρον τής διαθήκης δ,τι οί μοναχοί εΐχον πράςει. ‘Ο τής πατρι
κής δέ ουσίας άποξενωθείς τότε υίός άφοΰ εις τήν έσχάτην εΐχε 
κατέλθει ένδειαν ουδόλως άπηλπίσθη· δι’ έφέσεως δέ αύτοΰ κα- 
τορθόνει νά καταδικασθώσιν οί μοναχοί καί νά παρ αδώσωσιν είς 
αύτόν τήν περιουσίαν. Περίεργος τωόντι καί παράδοξος ή Ικβασις 
τής ύποθέσεως ταύτης! Πώ? ό άσωτος ουτος καί άπόκληρος, κα
θ’ ά διαλαμβάνει ή διαθήκη, φαινόμενος υίός κατώρθωσεν ένδί- 
κως νά κατάσχη δλην τήν διακυβευθεϊσαν πατρικήν του περιου
σίαν ;

"Ας προσέςωσιν οί. δικηγόροι.

Μ. Γ. II.

Γ Ρ Ι Φ Ο Ι
59ος.
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Μϊ’ρο; τί|ς ’Αραβίας. ’Όρος τί;ς Θεσσαλία;.

’Ιωάννης Κ. Κομνηνός.
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βνγβτηρ ‘Ϊπϊρίωνο;. Φιλ0Μ?ο; Πφιβίϊητ'Λο;.
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