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Προ δεκαοχτώ έτώνείςχωρίον τι τής Φρίϊλάνδης διωοίσΟη δι
δάσκαλος ό Γουσταΰος Φούξ μέ ενιαύσιον μισθόν 120 φράγκων 

' έκ μέρους της κυβερνήσεως, τής τροπής του χορηγούμενης υπό 
τών χωρικών. Τα μετρητά μόλις ήρκουν εις ενδυμασίαν* διά ναι 
άγορ.άζη 5ε ιά.άναγκανοΰντα βιβλία ήναγκάζετο να δίοη ιδιαιτέ
ρας παραθέτεις έπι μικρώ μ'.σθω δχι μίνον εν τω χωρίιρ του, 
άλλα καί εις τά πλησιόχωρα. ‘Ο Γου'ϊταΰος εΤχεν άρκετήν αΰτα- 
τοίρνςσιν, ωστε νά στερήται τά; πολυδαπάνου; διασκεδάσεις- τά; 
δ£ ώρας της άναπαύσεω; διέθετεν εις εΰρυνσιν τών γνώσεων του" 
ούτως έμαΟεν οπως ήδύνατο ’Αγγλικά, εΐχε δε καί ιδιαιτέραν 
κλίτιν προς τήν μουσικήν είχε κλειδοκύμβαλον1, πόΟεν δεν γνω 
ρίζω, πλήν πολυ παλαιόν.

Ό  χρόνος γηcdtaxzi χ’ επαν/ρχετοιι ν :ο ;
Καί ό άνθρωπο; ελπίζει ολον εν τύχην καλλίΓ/οαν.

Ούτως καί ό /’ουσταΰίς μας ήλπιζε κατ' έτος καλλιτεραν τύ
χην, αλλά εις μάτην. ”]οως ό ήσυχος τρόπος και το ταπεινόν ε
ξωτερικόν του δεν τον έβοήΟησαν έν τελεί δε ό ί ’ουσταΟος έμεινε 
πένης καί ίπέμεινεν άγγογύοτως, την ΐε  μελαγχολίαν του άπε- 
ciioxov οί κόποι καί αί μελέται· άρκετόν pbv διήρκεσεν ο τόι- 

, οϋτος βίος, οτε α’ιρ η ς  ήλλαξεν αίτιος τού;ου ή το ό άδελιό; του, 
Εστις, ζευγηλάτ/·,ς ών, ειχεν αποδημήσει προ καιρού εις Αμερι
κήν. ‘Ημέραν τινα ό Γουσταΰος λαμβάνει επιστολήν παρά τοϋ 
άδελ^οϋ του. έν τή έποία παρίστα εις αυτόν διά τών ζωηρότερων 
χρωμάτων το πόσον ευκόλως δύνατχί τις νά πλουτήσβ iv ’Αμε
ρική.

« Έ γώ, έλεγεν έν τή επιστολή, δεν είμαι πλούσιος, έτειοη 
» μοϋ έκλάπη δϊς ή περιουσία, και έπειδή ειχ ίν έλθει μέ δλί- 
» γας γνώσεις καί ολίγα χρήματα, ώστε δεν ήδυνήΟην νά έπω- 
» ζ-εληθώ πολλάς περιστάσεις· πρέπει ομω:, Γουσταύε, ν;ί μοι 
» δώσης ώρισμίνην καταφατικήν άπά^τησιν περί τής ά/αχωρή- 
» σεώς^σου, έγώ δε Οά σε προσμένω έν Κέα ' Γόρκν).» 
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‘Ο Γουσταΰος ενΟυς άπήντησεν εις τον άδελοόν του περί τη; 
' άναχωρήσεώς αΰτοΰ· έπώλησε τά πράγματά του καί διέττλευσεν 
ώ ; έπιβάτης Γης Οέσεως τον ’Ωκεανόν. Περισσότερα χρήματα 
τών διά τ'ο ταξείδιό.ν του αναγκαίων δέν Ιλαβεν έκ τής πωλή- 
σεως τών πραγμάτων του, ολίγαι δέ μόνον δραχμαί τω έμειναν, 
οταν μετά τινων εβδομάδων πλοΰν i f Οασεν εις Νέαν ‘Υορκην.

Ίστατο επί τής προκυμαίας, έχων εις τ'ο πλάγιόν του μικρόν 
κιβώτιον, περιεχον τά ένδύμ'ατά ‘του καί τινα βιβλία, λίαν προσ
φιλή εις αυτόν", καί --/ρετήρει την κίνησιν τής μεγαλουπόλεω,· 
cl έπιβάτα,ί διετκορπίοΟησχν ήδη, καί τινες μεν έν. τούτων πρτσ- 
εκάλεσαν τον Γουοταΰον νά· ΰπάγη μετ’ αυτών, αυτός όμως ήο- 
νήΟη· έπερίμενε τον άο-λφόν του· τον έπερίμενε μέχρι; έσπέρας, 
άλλα μάτην ό άοτλοός του δεν έ:άνη· αυτός δε έγκαταλελειμ- 
μένος έστενοχωρεΐτο M i/ρι τοΰδε ει/εν ά-τρρίψει δλάς τάς προ
τάσεις περί εργασίας ή καταλύματος- επε-.ϊή όμως άνάγχη :::ά 
Cioi· mW orrm ,  τή ανάγκη ύπείκων καί αυτός επορεΰδη εις μ ι
κρόν τι ξενοδοχεϊον, ϊπου δ.ενυκτίρτυοεν. "Οτε οε μετ’ολίγον εχά- 
Οησεν εις την λιτήν κλίνην του καί εΟεσε τήν κεραλήν του με
ταξύ τών χειρών του, τον κατέλαβεν ά-,τερίγραπτβν αί:0 ;μα άπο- 
μονώσεως, πικρά λύπη καί βαρεία νοσταλγία κατέλαβον τήν καρ- 
δίαν του- πλήν ότε έμαθε "παρά τού ξενοδόχου, ότι ό άδελτος 
του ητο απόρριμμα τή; κοινωνία;, τότε έμάντευσεν ά/ριβώς τί 
τρέχε-,

Ό  αδελφός του περιέμενε τον Γουσταΰον νά έ\Οη με Ουλά- 
κιον πλήρες, άλλ’.ότε_ έμαΟ?/ οτι έρχεται χωρίς χρήματα, πα- 
ρητήΟη. Έπρεπε λοιπον ό καλός μας Γουσταΰος νά άοήση καί 
/.ιβώτιον καί δλα τά έν αΰτω εις τον ξενοδόχον. ώς άντίτιμον 
τής κατοικίας και π^ριποφεως, ης e~t άρκετάς ημέρας άπή- 
λαυσε, μή έχων χ:ν,;αα-.α. Μετ’ όλίγας ημέρας έμεινεν εις τον 
δρόμον, άγνοών τί νά πράξί;. Πολλαί σκέψεις τω έπήλΟον κατά 
νοΰν. άλλ' ή τελευταία ε'νε πάντοτε καλλιτέρα ; «Έργασίη μεν 
ουοεν ονειδος, άεργίη δ* τδνειδος», α'ύτη ήτο ή τελευταία σχέ- 
ψις του. ‘Ο Γουσταΰος έλαβε σάρωΟρον καί έγένετο κιθαριστής 
τών οδών άγνοώ, αν έςιτέλει καί άλλα ; τοιαύτας Ιργαοίας οΤον 
το νάχαθαρίζη υποδήματα καίτά δμοια· γνωρίζω ομως ότι έκέρ- 

ϊιζεν ά.κετά,ωστ* νάμή άποΟάνη τή;πείνας- πλήν το ένδυμα αϋ-
12.
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τοί εφθάρη έπαισθητώς, χαί τοΰτοiV; '« τέ'αλεν εις νέας 5*έψϊΐς 
•κερί τοΰ μέλλοντος,

Ήμέραν τι ·ά ήκουσεν Ικ  τίνος οικίας ή/.3ν κλειϊοκυμβάλου, 
καί καθ’ έκάστην έχορεύετο έκεί πλησίον, ίνα άκουρη tbv τοοω 
προσφιλή si; αυτόν ήχο ν οί ψαλλόμενοι ήχοι ήταν ολω; ξένοι είς 
«ΰτόν,καί έπεΟύμει πολΰ να παίξη χαΐ να ψάλη χαί αΰτ'ος ασμά τ’, 
τή; πατρίδος του. Ήμέραν τινά ίτόλμησβ νά άνοιξη τό ήμιανοιγ- 
μένον παράθυρο/, χαΐ είδε μέ μεγάλην του έχπληξιν δεκαετές 
κοράσιον γυμναζόμενων έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού· 3/ δέ χαί είχε 
πολΰν καιρόν ό Γουσταΰος ν' άκούση κλειδοκύμβαλο-/, μ’ δλον 
τοΰτο στραφείς πρ'ος τ'ο κοράσιον δλως έκπληκτος τω λέγει :

—  Δ'-ν είνε δρθόν τδ μέρο; τοΰτο, μικρά μου.
Αΰτή κατ’ άρχάς έτρόμαςεν,εΤτα δμως λαβουσα θάρρος, έρωτά 

— γνωρίζεις καί σΰ νά παίζη; κλειδοκύμβαλο·/ ;
—  Βέβαια, αποκρίνεται ό Γουσταΰος, προσθέτων μετά δειλίας 

Νά έλθω νά δοχιμάσω ;
‘Η μικρά ψϊ-ν-'1 ίΰθΰς τήν Ούραν χαί τω λέγει: έλθέ, παίξε 

να ίδώ.
Μέ πάλλουταν καρδίαν χαί μέ μεγάλην συγκίνησιν δ Γου- 

υϊαΰος ήρχισε νά παίζη χαί νά ψάλλη ασμά τι τής πατρίδος του· 
δάκρυα έκάλυψαν τους οφθαλμούς του.

Τδ άξιέοαστον χοράσιον, ίστάμενον δειλδνχαί συγχεκινημ£ν§ ν, 
φοδεΐται μή τόμάθωσιν δ πατήρ χαί ή μήτηρ του.

Πλήν, έν ω τοΰτο εις τοιαΰτας σκέψεις βυθίζεται, πλαγία τις 
θύρχ άνοίγετάίκαί κυρία φέρουσα μεταξωτόν φόρεμα εισέρχεται- 
Βλέπει τόν καθαριστήν τών δδών εΐς την _ τής θυγαέσινθτρός της 
χαί φεύγει, φωνάζουσα καί τόν σύζυγόν της· δ Γουσταΰος οΰδεν 
ένόησε· τοσω ήτο άφωσιωμένος είς τδ ασμά του.

Πάλιν ανοίγεται ή πλαγία θύρα καί ό οικοδεσπότης εισέρχεται 
ακολουθούμενος ύπό τής συζύγου του· δ Γουσταΰος έγείρετα , ψι
θυρίζει λέξίΐς τινάς ώς διά νά ζητήση συγγνώμην-, άλλ’ δ κ. Βίς 
/ούτως εκαλείτο δ οικοδεσπότης) τόν παραχαλεΐ νά έπαναλάβη 
•τ»· θέσιν του· δ Γουσταΰος υπακούει προθύμως, επαιξεν α-τματχ 
οιαφορα τοΰ διασήμου Beethoven· άφωνοι ίστανται έξ έκ- 
πλήξεως πατήρ, μήτηρ καί θυγάτηρ. Τό άσμα έτελείωσε 
χαί δ /’ουσταΰος φαίνεται καταβεβλημένος έκ συγχινήσεως, άκρα 
δέ σιγή επικρατεί, εω; ού δ χ. Βίς, λύων τήν σιωπήν καί άπο- 
ιεινόμενος πρ'ος τόν ,Γουσταΰον λέ·/ί'.,

Σάς ευχαριστώ διά τήν ώραίαν μουσικήν σας· πλήν δέν μοί 
λέγετε, πώς έφθάσατε είς τοιαύτην χατάστασιν ; διότι φαίνεται 
δτι δέν εΰρίσχεσΟε πάντοτε εΐς αΰτήν.

Άφοΰ,ό Γουσταΰο; έτελείωτε τήν διήγησίν του διά π«ρακλή- 
σεω; πρ'ος τόν οικοδεσπότην, ινα τό κατ’ αΰτόν ένεργήση πρός 
βλτίωσιν τής τύχης του, έμεινεν έπί αρκετήν ώραν σιωπών.

Ό  κ.Βίς,δίδων είς αΰτόν τήν χεϊρά του καί λέγων «Σάςπι?εύω, 
ε'σθε άξιδπιςτος άνθρωπος»,τόν δδηγξΐ είς τό δωμάτιον τών ένδυ
μά των χαίεκεί λέγει πρbe αΰτόν «έκλέξατε οποίαν σάς άρέσκει ένδυ- 
μαιίαν καί άφ’ού ένδι,θήΐό έπι?ρέψατε εις τό δωμάτιον τής οικογέ
νειας».· Ο Γουσταΰος μόλιςπιοτεύωνδσα βλέπει ρίπτεται έπί τίνος 
ανακλίντρου,εκλέγει ενδυμασίαν καί ένδύετα;·μετά ήμίσειαν δέ ώραν

παρουσιάζεται είς τό όρισθέν δωμάτιον δ χ. Βίς τδν συνιστα εΐς 
τήν σύζυγόν του, ήτ·ς τόν -ροσκαλεί νά συνδειπνήσωσι.

Μετ’ οΰ πολΰ έμαθε ν, ότι ό φιλόξενος ουτος κύριος ήτο συμ
πατριώτης τ:υ· Έϊέησε λοιπόν νάδιηγηθή πολλά περί τής πατρί
δας του, δ δέ χ. Βίς έδιηγήθη είς αΰτόν πολλά περί τοΰ βίου 
τών ’Αμερικανών.

Ούτως έγνωρίσθησαν περισσότερον, δ δέ κ. Βίς έκράτησε τόν 
Γουσταίον μέ άρκετά καλόν μισθόν, ίνα διδάσκη τήν μουσικήν χαί 
τήν Γερμανικήν γλώσσαν εις τήν θυγατέρα του.

Ό  Γουσταΰος μείνας δύο ?τη παρά τή οικία τοΰ χ, Βίς εΐσήλθε 
μετά τό πέρας αΰτών εΐς βιβλιοπωλεΐον νΰν δέ οικογενειάρχης ών 
διευθύνει εν τών μεγαλειτέρων βιβλιοπωλείων τής Φιλαδελφείας 
κατέχων συγχρόνως μεγάλην αποθήκην κλειδοκύμβαλων.

("Πβ/,)

Επιστολή Μεξικανής γυναίκος προς τήν 
θυγατέρα αύ:ής.

\

♦.’Ακριβή μου χόρη, μικρά μου περιστερά, άν δ θεός σοί χα
ρίση ζωήν, άν διαμείνης καιρόν τινα έπί τής γής, πάσχισον νά 
ϊιατηρηθής άμόλυντος. Έάν άπολέσης τήν άγνότητά σου χαί μετά 
ταΰτα συνέλθης εΐς γάμον, δέν θά ήσαι ποτέ ευτυχής· δέν θά 
ήσαι ποτέ άληθώς πεφιλημένη. ‘Ο σύζυγός σου δέν θέλει πρτέ 
λησμονήσει 5τι δεν σέ έγνώρισεν άγνήν, καί τοΰτο διά σέ θά ήνε 
καθημερινής λύπης καί άπογνώσεως αφορμή. Πάντοτε θά εΰρί- 
σκεσαι είς άνησυχίας, καθότι δ σύζυγός σου δέν θέλει "χύσει τοΰ 
συλλαμβάνειν ύπονοίας περί τής διαγωγής σου.'Ο ακριβή καί πε- 
φιλήμένη μου κόρη! εάν ζήσης έπί τής γής, πρόσεχε μή λάβης 
σχέσεις είμή μεθ’ ένός μόνου άνδρός, καί τήρησον καλώς δ,τι 
σοί εί’πω, ώς αΰστηράν S ιαταγήν. Όταν εΰαρεστηθή δ Θεός νά σοί 
δώση σύζυγον καί σοί θέση υπό τήν εξουσίαν του, μή ήσαι υπερή
φανος, μή καραμελής τά πρός αΰτόν καθήκοντα σου, καί μή συγ- 
χωρής εΐς τήν καρδίαν σου νά ήνε είς άντίθεσιν μετ’ αΰτοΰ. Μή 
άκούης μετ’ ϊΰχαριστήσεως τοΰς λόγους άλλου άνδρός, καθότι, 
φιλτάτη μου κόρη, θέλεις βυθισθή είς τήν άβυσον, ές ής δέν 
θέλεις δυνηθή νά έξέλθης. Κατά τοΰς νόμους τοΰ έ’θνους ήμών 
άν τό πταΐσμά σου γίνη γνωστόν, θέλουν σέ φονεύσει καί θέλουν 
σέ ρίψει είς τάς όδοΰς, δπως χρησιμεύσης ώς παράδειγμα εΐς 
τοΰς λοιπούς· ή κεφαλή σου συντετριμμένη θέλει κυλίεσθαι εΐς 
τάς άγυιάς. Ρητόν τι λέγει Ιιά τάς ένόχους γυναίκας «Θέλετε 
λιθοβοληθή καί κυλίεσθαι έπί τής γής· δ θάνατος ύμών θέλει 
χρησιμεύσει ώς μάθημα διά τοΰς λοιπούς.» Τοΰτο θά ήνε κηλίς 
Ανεξάλειπτος καί μεγίστη ατιμία διά τοΰς προγόνους σου, τοΰς 
εΰγενεϊς καί τά μέλη τοΰ συμβουλίου, έξ ών έλκεις τό γένος, 
θέλεις αμαυρώσει τήν ύπόληψίν των καί τήν δόξαν των διά τής 
κακής σου διαγωγής, θέλεις συνάμα άπολέσει τήν ύπόληψίν ρον,

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

τήν ευγένειαν σου, τήν τιμήν τής γεννήσεώ; σου. Το S/ομά σου 
θέλει λησμονηθή ή μισηθή. θέλουσιν εΐπει δτι έτάφης ύπό τήν 
χόνιντών πταισμάτων σου. Ναί μή λησμονής, χόρη μου, δτν χ«\ 
άν οΰδείς π;·τε σέ είδε πράττουσαν τ'ο χακόν, χαί άν δ σύζυγός 
σου άγνοή 5 τι επραξες, δ Θεός, δ πανταχιΰ παρών καί βλέπων 
σε, θέλει δργισθή χατά σοΰ, θέλει έρεθίσει τήν άγανάκτησιν τοΰ 
λαοϋ; τήν δέ έκδίκησίν του δέν θέλει: δυνηθή ν’άποφύγης».

Γ ΪΝ Λ ΙΚ Ε ΙΟ Ν  ΣΤΡΑΤΗΓΗΜ Α.
 κ*-------

Τοΰ περ’.φήμου άγαλματοποιοΰ [Ιραξιτέλου; τά εργα άείποτε 
Ιθαυμάσθησαν τούτων δέ διαπρεπέστατα, διά τά όποΐα χαί ό ίδιος 
έμεγαλοφρόνει, ήσαν δύο), είς Σάτυρο; χαί εΤς Έρως. ‘Η διαβόη
τος Φρύνη, τής όποιας ί, .Ό Ιρμογλύφος c έραστής, έζή.οει πα- 
ρ’αΰτοΰ τό χάλλιστον τών έργων του· δ τεχνίτης, ύπέσχετο· άλ- 
).’οΰδέποτε ώμολόγει ποιον τω έφαίνετο χάλ).ιστον. ‘Η πανούργος 
Φρύνη εΐχεν έρμηνευμένον τόν υπηρέτην της τό έξης τέχνασμα. 
Ένω διήρκει μεταξύ· Φρύνης καί Ηραξιτελους δ έπαγωγός διά- 
).ογος, εισέρχεται δρομαίος δ υπηρέτης καί έναγω/ίως λέγει, 
« πυρκαϊά ές^ρράγη εΐς τοϋ ΙΙραξιτέλους τό οίκημα καί κινδυ- 
» νεύουσι πάντα σχεδόν τά έν αΰτω εργα του ν’ άποτεφρωθώσι» 
Ταραχθείς διά τήν είδησενδ Πραξιτέλης, εδραμεν Ι;ωκαί Ιλεγεν 
κ άπώλεσα τοΰς κόπους μου, άν χαή δ Σάτυρος καί δ “ Ερως » 
«‘Ησύχασε, Πραξιτέλη, καί μή ταράττεσσαι, έφώνησεν ή Φρύνη. 
» διότι έκ τή; πλαστής ταύτης είδήσεως έφωράθης ποιον τών 
ιι τεχνουργημάτων σου θεωρείς αριστούργημα.» Οΰτω λοιπόν ή; 
πανούργος Φρύνη, παγιδϊύσασα τόν Πραςιτέλην, έλαβε διέαυτή,ν 
τόν Έρωτ*.

Ί ΤΑ Μ ΒΑ Κ Ο Θ ΙΙΚ Π  ΛΟΡΛΟΥ.

διά τίνος μηχανισμού, εΰθυ; δτε θεωρεί τις τόν σκύλον ασκαρ
δαμυκτί, ουτος νά έμβαίνη άμέσω; είς τ'ο οίκημά του, καί νά 
έξέρχηται, δταν μόνον παύση νά τόν παρατηρή. ‘Ο εργάτης προσή.- 
7.ωσεν έπί τοΰ Άγγλου έταστικ^ δμμα, ώς διά νά βεβαιωθή έάν 
ήχον εΐς τάς φρένας· άλλ’ΐδών δτι ώμίλει σπουδάζων, ένόησεν 
άμέοω; Ετι ήούνατο νά ώφεληθή τής περιστάσεως- Βιό άπή,ντησεν 
<ιΉ παραγγελία σας, κύριε, είνε δυσκολωτ άτη· μα τοιαύτη, 
ταμβακοθήκη είνε δαπανηρότατη, καί μόλις ήμπορεί νά κατα- 
σκευασθή μέ χιλίας κορώ<ν«ς. —  Γκόδδεμ! ά/έκραξεν δ Ά γ 
γλος, θέλω ϊάς πληρώσει αμέσως.

•—  Λοιπόν, κύριε μου, εντός έ/ός μηνός θά ήνε έτοιμη, καί θά 
λάβω τήν τιμήν νά σάς τήν φέρω c ίδιος. — Μετά ένα μήνα ό 
έργάτης παρουσιάζεται εΐς τό; λορδον, φέρων τήν ταμβακοθήκην. 
ουτος δέ, λαβών αΰτήν είς χεΐρας καί έξειάσας. «Βλέπω, είπε» 
τήν οικίαν μου μεθ’ δλων τών παραρτημάτων αΰτής, καθώς κ*ί 
τήν φωλϊά·; τοΰ σκύλου πλησίον τή; πάλης, άλλά δέν βλέπω καί 
τόν σκύλον- —  Δέν παρηγγ-ιίλατε, μυλόρδε, άπεκριθη ό έργάτης, 
νά χάνεται δ σκύλος οταν τόν βλέπη τις. —  Μάλιστα. —  Καί 
νά έπανέρχεται δταν δέν τόν βλέπη πλέον ; —  Βΐβαίως τ'ο ε!πα. 
— Λοιπόν, έπειδή αΰτήν τήν στιγμήν τόν βλέπετε, υπήγε καί έ- 
χρύβη είς τήν φωλεάν του· βάλετε τήν ταμβακοθήκην εΐ; τό 
θυλάκιόν σας, χαί άμέσω; Οά έξέλθη». ‘Ο λόρδος, σκεφθείς ολί 
γον, εΐπε. «Πρέπει,, φίλε μου, 'ά πληρώσω, ώ; βλέπω, τάς χιλίαν 
κορώνας, έπειδή είσαι, πολΰ έξυπνο;». Καί τώ, έμέτρησε τ'α 
ποσόν. · (Ημερήσια Νέα)

Ο ΑΕΡΟ Ν Α ΥΤΗ Σ ΔΟΥΡΟΝΟΦ.

Γνωστή χαί παροιμιώδης υπάρχει ή τών Άγγλων ΐδιοτρο- 
κία. Λόρδος τις, παρουσιασΟείς είς I t  τών μεγαλειτέρων εργο
στασίων, ΣνΟα κατασκευάζονται κυ ίω; αντικείμενα πολυτελείας, 
εΐπεν εΐ; τόν αρχιεργάτην οτι έπεθύμει νά τφ· κατασκευάσωσι μία·/ 
τα,.ίαλοθήιην, έπί τοΰ σκεπάσματος τής δποίας νά χαράξωσι 
τήν πρόσοψιν τΐ;ς οικίας του.

—  Εΰκολώτατον τοΰτο, άτήντησεν ί  έργάτης· αρκεί μόνον 
νά μέ δώσητε τό σχέδιον τής οικίας σας.

—  Βεδα’ω;· άλλ' έκτός τούτου έπιθυμώ νά φαίνεται παρά τήν 
μεγά)<ην θύραν ειδός τι φωλεάς, έν η νά ύπάρ-χη δ σκύλο; μου.

—  Καί αΰτό εΰκόλως γίνεται
—  ’Επιθυμώ πρός τοΰτοις, έξηχολούθησεν δ Λόρδος, ώστε

Αυτός ένί'γρς, δστις πρώτος έτόλμησε τήν έκ τών πολιορκούν 
μένων Παρηίων αεροπόρον έξοδον, Iμελλε κατ' αύτά; νά iu ~  
ψωθή έν Καλ^ί δι’ αεροστάτου, συνοδευόμενος ύπό τής έ'χυτοΰ 
συζύγου. Πολ'υ πλήθος συνωΟεΤτο π»ρ·ί τοΰς τολμηρούς αεροναύ
τες, άλλ’ δ άνεμο; ε.τνεε σφοδρός άπό τή; ξ^ρας πρ'ος τήν θά
λασσαν, ήκούσθησαν δέ πΐλλαί φρονίμων φωναί έμποδίζουσαι τόν 
Δουρον'οφ ν’ άναχωρήση. Ό  αεροναύτης δμως έπέμεινε πρ'ος άνα- 
χώρησιν, άχρις οΰ έπεν/όη ί δήμαρχος, καί δ άοτυνόμο; διετα- 
ξεν αΰτόν ν’ αποσπάοη τήν λέμβον καί ν’ ά/αβληθή ή άεροδρο- 
μία εκείνη. Πάντε; ήδη άπεσύροντο, καθόσον ήτο καί έοπέρα, 
δτε αχρείοι τινες οΐνόφλυγες ήρξαντό φωνάζοντες δτι αΰτο'ι έπλή- 
ρωσαν χαί δτι τοΰς ήπάτησεν. Άκούσας ταΰτα δ φιλότιμος άερο- 
πόρος ώχρίασε καί: ΠρΙπει ν' άποθάνω 1 έκραύγασεν·—  Άναχω- 
ρή;ωμεν, προσέθεσεν ή γυνή του·. Καί έσπευσαν καί προσ;δεσαν· 
τήν λέμβον εις τδ έτοιμον άερόστατον καί έκοψα-/ τα σχοινιά, 
καί το άερόστατον άνωθεν δλίγων τινών ά»θρώπων ά/υψώ')η και 
αίφνης ροπή άνέμου τό άνήοπχσε πρός τήν βόρειον θίλασιαν, και·, 
μετ’δλίγον έγένετο άφαντον έν μέσω τώ / νεφελών. "Οτι ή άπροσδο.-
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κήτος αΰ·ΐ) άνάβασις έγενετο γνωστή, πάντες ο! κάτοικοι του 
Καλαί συνεταράχΟησαν, διότι μίγιστον καί φρικώδη ύπελάμβανον 
τόν κίνδυνον Καί ειχον δίκαιον διότι ά'χρις ώρας οΰδεμία δπάρ- 
χει εΐδησις τί έγενετο-'ο τολμηρόν έ*εϊνο, πλήν δυστυχές ζεΰγος 
τών αεροπόρων, κατά πάσαν δέ πιθανότητα θα ευρεν οϊκτρό- 
τατον θάνατον εις τά άγρια κύματα της πολυσάλου βορείου θα
λάσσης.

A T S E I S

Α1Ν1ΓΜΛΤΩΝ.

132. Δϊβαλαγίριον..
133. Λέσβος— λέμβο;.
134. Ταών— ττ.ων— αιών. 
130. Θ/.λής —Ά λ ή '.
136. Μελής.
137. Χειμών— χιών.
138. Κ  αυλός— αυλό ς— αυλός.

ΠΡΟΒΛΙΙΜ ΑΤΩΝ.

49. Εΐχεν 28 γρίσια.
50. Ήγόρασε Χριστόφορον

Χρηστομάθειας
’Αλφαβητάρια

βιβλία

1
9 ά 5 

90 ά %

Τρ  ίο
45
45

Λ ΕΞ ΙΓΡ ΙΦ Ω Ν .

68. 6g.

α σ μ α
σ ω ο ν
μ ο ν η
α ν η ρ

σ ω μ α
ω μ’ ο
μ ο ν η
α σ η ρ

ΚΥΔΩΝΙΩΝ.

Περικλής Κουραχάνης 133 αινιγμ. 50 51 προβλ. 66 γρίφου. 
Α. Φ. Σ. 49 50 51 προβλ. 133 αινιγμ. καί 66 γρίφου.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ*

Ζ Α ΓΑ Ζ ΙΚ .

ΤΗΣ Γ. Κ ΛΕ ΙΔ Ο Σ.

Οί μεγάλοι καί οί μικροί εχουσι τα αΰίά πά?η. τάς αΰτάς 
λύπας καί τά; αΰτάς συμφοράς’ άλλ’ r ! μί> βρίσκονται ϋπε- 
ράνω τοΰ τροχού, οί ok άλλοι πλησίον τοΰ κέντρου καί οΰτως 
ίσον ταράττονται έκ τών αΰτών κινήσεων. rajoal.

ΓΡΙΦΩ Ν .

66. ‘Η ‘Ελληνική γλώσσα έ'χει γράμματα είκοσι τέσσαρα, ή 
δε Γαλλική είκοσι πέντε.

67. Μισθός αρετής e—Λίνος
68. "Ά είδον ο! οφθαλμοί σου λάλει.
69. Δυό εττί) έποίησεν "Ομηρος.

Α Τ Τ Α Ι ·

ΣΜΥΡΝΗΣ.

100 γρ. 100
51. Τά έν τω κιβωτίω έντεθεντα κάρυα ήσαν 1000, ές ών 

δ μέν Α'. Ιλαβε 502, ό δε S'. 240, δ δε Γ'. 130, ό 3ΐ Δ' 
60, ό δε Ε'. 40, ό δέ ΣΤ '.' 12.

52. ‘Υαώ

ΛΟΓΟ ΓΡΙΦΩΝ.

154. Βουλεϋου αργά- σχέπτου δρθώς καί πράττε ταχέως.
155. Ό  μηδέν’ άδικων οΰδενός δεΐται νόμου.
156. ’Ξν τϋ) — άμ(;> τγι "Ηρα πλείστους ταώς ετρεφον καί έπί 

τοΰ νομίσματος τών Σαμίων ταώς ήν.
157. Ξέρξου έν ‘Ελλάίι πολεμοΰντος, ή αΰτοΰ μήτηρ έδόκει 

έν δνείροις ίδείν δύο γυναΐκε μεγέθει πολυ έκπρεπεστάτα, κάλ- 
λει άμώμω καί κασιγ ή α τοΰ αΰτοΰ γένους, Άσίαν καί ‘Ελλάδα.

Εΰστρ. Λ. Χρυσαφίδης καί Κ. Κ. Εΰθυμιάδης 132 αινιγμ. 
50 προβλ.1 κδί 155 λογογρ.

‘Υπερ'δης 10ης κλειδός καί 66 γρίφου.
Γ. Μ. Π. 06 γρίφου.
Πολύκαρπος Κορσίνης, υπάλληλος τοΰ Αΰτοκρ. δθ. ταχυδρο

μείου, 132 καί 133. αινιγμ. 154— 157 λογογριφ. καί τής Γ. 
κλίΐδός.

*; '
AIM. ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ.

Μιχ. Ίω. Πρωτόπαπα 132 133 135 136 137 αινιγμ. 52? 
προβλ. 154 155 156 λογογρ. 66 67 69 γρίφων.

ΟΔΕΜ ΙΙΣ ΙΟΥ.

Μ· I. θεοχαρίδης 66 καί 69 γρίφων.

Άντ. Ζαμπέλης 66 γρίφου.

Μ ΙΧ Α Λ Α - Κ ΙΒ ΙΡ .

Διονύσιος X . Άποστολάτου 132 135 137 αίνίγμ. 5ά προβλ. 
154 155 156 λογογριφ. 69 λεξιγρ. 66 69 γρίφων.

139

Εΐμ’ έκεΐνο, δπου κ’Ιχείς καί γυρεύεις ν* τό εΐίρ̂ ς',
Καί τό όνομά του λέγων, πώς τό λέγουν δεν είξεύρεις. 
Εις τό χέρι σου τό φέρεις, άτκρεΐς καί τό κυττάζεις.
Εΐμ’ έκεϊνο λοιπόν, φίλε, τί με βλέπεις καί διστάζεις; 
Εμπροστά στοΰςδφθαλ,υούς σου, οφθαλμούς άν £χης,κείμαι, 
Ήδη μέ τάς τρεις φωνάςμου εΐς την πρόσοψίν σου είμαι. 
Μέ την πρώτην μου στενάζοι, μέ τήν τρίτην μου δμόνω.
Μέ τήν πρώτην καί τήν τρίτη·/ αίμα, βλέπεις, φανερίνω. 
Ειν’ ευνόητο? έκάστη τής έ/φράσεώς μου λέξις,
ΓΟπισθεν τών λέξεών μου κρύπτομαι, έάν προσίξης. 
Φανερά, φανερά θέλεις νά σέ ψάλω τόν σκοπόν μου; 
Τ ’όνομά μου χαραγμένον κύτταξε σ' τό μέτωπόν μου.

Άριστ. Κ . Παλαιολόγος.

Π ΑΓΩ Ν ΔΑ ΣΑΜΟΥ.

1. Ίωαννίδης 66 67 68 γρίφων.

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Γεώργιος Τανταλίδης 132 133 136 1ο7 138 κινιγμ. 
γρίφου.

Α ΙΝΟΥ.
\

Άναστ. Δ. Ποιμενίδης 66 γρίφου. ]

Τ Ζ 0 Μ Π Α Ν Ι 1 Σ Ι Α .Σ .

Γεώργιος Άντωνιάδης 132 αινιγμ. και 66 γριφ:

Φ ΙΛ Α Λ ΕΑ Φ Ε ΙΔ Σ .

Καλλίνικος Μελαγχρινός 66 γρίφου.

vjP 
Γ '

66

140.

Είς τό κΰμα έκάην ζώσα 
Δι’ αγάπην τής πατρίδος,
Χάριν τής έλευ^ερίας . :
επαθον δεινά όπόσα I
άπομάκρυνον, άν θέλης,
δύο αρχικά στοιχεία,
ίσως έκ τής λύπης τότε
ηρεμώ έν ήουχία.
Πλήν άφαίρεσον καί πάλιν 
έκ τής μέσης 1ν μου γράμμα, 
τόν τε τόνον μεταθετών 
θέλεις ίδεΐ λέξιν άλλην 
τάς προθέσεις ν’ άνατρίξης 
κ’έκεϊ θέλει μέ περδεύσης..
Μήν άπηύδησας; πλήν δύο 
θά σοί δώσω ετι νύξεις- 
τότε πλέον έγώ φεύγω, 
έπειδή Οά μ’έννοήσης.
Άνακάλεσον, άν Οέλης, 
ά άπέβαλες στοιχεία 
καί καλάς πληροφορίας 
ϊχειή μυθολογία.
Ιίλήν άπό τοΰ ολοκλήρου 
λάβε δεύτερον καί τρίτον, 
ϊνωσε μας δέ μέ χάριν 
κ’εΰΟΰς τότε άποσύρου· 
τώρα Οά μάς έννοήσης 
πλήν Οά μας καταβροχθίσης.

’Αγαθοκλής Γ. Κωνσταντινίδης.
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Μ ’ ευρίσκεις εις τήν θάλασσαν % είς τήν ξηράν έπίσης. 
Μέ έχεις είς τάς χεϊράςσου σ’ δλας σου τας κινήσεις, 
ς’ τήν κεφαλήν σου πώποτε, μηδέποτε σ’ τήν χειρα, 
άλλ’δμως είς τδ στέρνον σου σ’ έδίδαξεν ή πείρα 
να μ’εχης πάντα, φίλε μου, πλήν μ'Ιχεις καί σ' τδ στόμα 
άλλ’ ϊχι καί ς' τήν ρΐνά σου οΰδ’ είς αΰτδ τδ δμμα. 
Πρδσεχε δέ, άναχωρώ, νήσους περιηγούμαι, 
c‘ την Σύρον, Σάμον, Σέριφον, άμέσως άφικνοΰμαι.

142
Είς τδ πλοιον θά μέ στησης, 
άν δλόκληρον μ’ άφίσης·
Λν δέ μ’ άναγραμματίσης, 
Φεΰ t θά μέ, καταβροχθίση,ς.

143
*

Ά ν  τοΰ λαιμού σου, φίλτατε, την κάραν άφαφίσης, 
καίτδν τόνον μετάθεσης, είς τήν Θράκην Οάπροσκόψης.

Ά .  Γ. Κωνσταντινίδης.

Π Ρ Ο Β Α Η Μ Α Τ Α .

Ί Ν Γ '.

Ποιον εΤ,»ε τδ δνομα, τδ όποιον σύγκειται έκ γραμμάτων §ξΤ 
άτινα ώς άριθμο': λογιζόμενα καί προστιθέμενα άποτελοΰσιν ά
θροισμα 888 ;

Ίω  Πλουαας Χίος.

Κ Α '·

ΠοΤον τδ ρήμα δπερ μεθ' όλων τών προθέσεων συντιθέμενο?* 
τοσοίτας λαμβάνει καί σ;μα:ία:$

I .  Δ  Μ ζ '.ώ λ ί ΐ ς .

ΚΈ '.
Τίς δ τριψήφιος άριθμός, ουτινος τδ άθροισμα τών τριών ψη

φίων ώς μονάδων θεωρούμενων, διαιρούμενο-/ διά τοΰ Ιε^τέρου,. 
παράγει τον τρίτον ή καί τάνάπαλιν, «αί ουτινος τδ άθροισμα τοΰ· 
πρώτου καί τρίτου ψηφίου είνε ίσον τω δευτίρω, ή δέ διαφορά- 
τοΰ πρώτου άπδ τοΰ δευτέρου είνε ίση τω τρίτω ;

Κ.. Σ· Κωνσταντινίδνις έκ Β^υούλλων·

144
Έμψυχον δποδρύχιον ή λέξις· μου έμφαίνει* 

δταν μέ καρατομήσης, 
νήσον τότε θ’ άπαντήσης, 
ήτις δι’ 1ν προϊόν της 
καί τδν μέγαν λυρικόν της 

Τον άρχάίον ποιητήν ειν’ είςδλους έρωσμένη.

Γ .  Ν ικ ο λ α ίδ η ς  

έ ξ  ‘ Α γ .Η α ρ .  τ ή ς  Α έο δ ο υ ·

415

Χαριτδβρυτος υπάρχω θεά μία τών αρχαίων 
Κ ’δ,τι τρέχει είς τδν κόσμον άκατάπαυστα δηλώ’
Μέ τδ τέταρτον τβΰ έτους νά συνωνυμώ φιλώ 
Καί τδ μέτωπον δεικνύω τών ανθρώπων τών άκμαίων. 
Τήν άρχήν μου δέ μ’ δν γράμμα ‘Ιερόν έάν οτολίσης, 
Έκτασιν έπί τής σφαίρας δσην θέλεις θά νοήσης.

Λ.

Κ Σ Τ ' .

Τίνες οί αριθμοί, ών τσ άθροισμα εΐνε 35, ή δε διαφορά 5 ζ 
St. 51. Άρώντ,ς Άλεςανδρεΰς..

Κ Ζ ’.
Τίνες οί δυο άριθμοί, οιτινες γίνονται ίσοι, ίν άπδ τδν Ιον  

ληφθή 1 μονάς καί ττροστεθή είς τδν 2ον, άν δέ άπδ τδν 2ον· 
ληφθή 1 μονάς και προστεθή είς τδν Ιον, γίνεται δ Ιος διπλά
σιος τοΰ 2ου;;

Ν. Γ. Ζωγραφάκης Έρμουπολίτης 

NET.
Τίς δ άριθμδς, δστις διαιρούμενος διά 2, 3, 4’, 5, 6, δίδ?ν' 

Υπόλοιπον 1, δι’ 7 δέ δίδει 0;
Κ . Έ μ . Βεϊνόγλους Έφέσιος.·

Κ0Γ.
Κυρία τις επιθυμεί νά χαρίση είς τινα φίλην τη? 25 δρ. λε

βάντας έκ τών 50, δπερ έχει. Ά λ λ ’ ώς μέτρον έχει δύο δοχεΐ*, 
ώντδ μέν 15 τδ δέ 35 δραμίων χορητικότητος· πώς Οά μετρήτη, 
τά 25 δράμια, άτινα θέλει νά χαρίση f

Δ'.ον. Χ Ά π  οστολάτου Σάμιος-

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. S8

Λόρδος τις έν'Λονδίνω άποθνήσκων άτεκνος διέταξεν εις τήν δια
θήκην του αί 536,485 λίραι τής περιουσίας του νά δοθώσιν είς 
«ΰεργεπκά καταστήματα, ή δε λοιπή νά μοιρασθη είς τοΰς τρεις 
άνεψίθύΐ τ». ο’ ϊως δ>σ:ε τδ άθροισμα τών μερίδων τοΰ μεγαλει- 
τίρου καί τοΰ μεσαίου νά εχη λόγον ττρ̂ ς την μερίόα τοΰ μεγα- 
λειτέρου δν λόγον Ιχει δ 11 : 7 καί τδ άθροισμα τοΰ μεσαίου 
καί τοΰ μικροτέρου νά εχη λόγον πρδς τδν μεσαΐον 3ν Ιχει τδ 
9: 5. Άποδ'.ώσαντος τοΰ Λόρδου, οί τρεΐς άνεψιοί του εμοφάσθη- 
οαν τήν λοιπήν περιουσίαν κατά τήν διαθήκην τοΰ θείου των, 
έξ ών δ μικρότερος ελαβεν 800 λίρας. Καθ’ ό3δν, άπήντησαν 
πτωχόν τινα 5σ:ις έζήτ.ι ελεημοσύνην καί εδωκαν καί οί τρεις 
είς αΰτδν ώς έλεημοσύνην ίσα ποσά· καί συνέδη παλιν τδ άθροι
σμα τοΰ μεγαλειτέρου καί τοΰ μεσαίου νά Ιχη λόγον πρδς τδν 
μεγαλείτερον δν λόγον έχει τδ 49: 32, καί τδ αθροισμ* 
τοΰ μεσαίου καί τοΰ μικροτέρου νά Ιχη  λόγον πρδς τδν μεσαΐον 
δν λόγον έχει δ 30 ; 17. Ζητείται Α'. ή μερίς έκάστου, Β '. Τδ 
ποσδν, τδ δποΐον έδωκεν έκαστος είς τδν πτωχόν καί Γ ’ .  ή αρ
χική περιουσία τοΰ Λόρδου. . . . Έάν λοιπδν ευρών την αρχικήν 
περιουσίαν μετατρέψης αυτής τά ψηφία είς στοιχεία, 9ά λάδης 
τήν άνταμοιδήν σου.

R .I. Τιφτικζόγλου,

Α Ε 2 Ι Γ Ρ Ι Φ 0 Ι .  
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158. Οί μ’ Αγάθων γ  δνω Ήρα νηών t δώ ρ ών Κέαν 
«ν αν αν αν αν αν τ’ Λητώ νικώ ήν στ’ ους ήν πάντως τδν 
χορδν Τ. ι’ ς Σάρρ’ άμμου άρκτοι Κ  Ά ν  2 Άγρα Μά τίς ΰς , 
θήρ Ίων τοίαν ίμερον Τ ’ άχ ! αί ώ» θ’ άπ’ άρτι σΰς Τότε Τ  ρ 
τών καΤε V  χ ’ ά τών Τ  άνθ’ ΰπαρ αδης οΰά ! νά μή ! μνήσκω 
ήν κεαρ ώς Π κοίλου : Χρυσοΰ. (1)

Γ. Ν'.κολαίδης 
έξ ‘Αγ. Παρ. τςς Λέσβου.

159. Μά κράνα ρ’ 1 t θεά Φρόδει τ’1 ταχαί : ; καί τίς Ά -  
θηνδ σείε γ’ 1 Α  μ πριν ί C.

160 : .· χρήμα ΘΟΝΦ· ^ A  Α ^ Π ’ 1 καί γάρ Θ2ν ά τοΰ

τοΰ Σεχ δντας λυτροϋ t
161 Κρής ών Κλήδων S λΐApSt Ο’ αλλα Σ  σ Οι του R ω- 

τος Ε  φλόγ’ ώδ’ 16 Α  Ψ  ς.
Διονύσιος X. Άποστολάτου. Σάμιος.

(1) Α·.ιΟ>5σετ«ι εμιιίτρως.

Κ Α Ε Ι Σ  I.V.
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75χ 68;π '65; uG; 9"8§ γ§·, 9§96"6§; '-,7 3§u7 
9ui'x n;§ 9 m'·''·, 6um n'8§ 73"θ;§ 
u §x"»u7 §9u Ί Γ δ ;“83 CS-, §γ8υ617 
"n98n 7 nu5 9§xG«G 31 417 γ§; u9;7 T "x n *S 7Y* 6u7 
ιΓ  9 ' 8·,π§ιτια|·'·, u58§xu7 γ§·, unu;S01 nx'ng 
"s uS §x§9'6uox χ 'γδιΐ; γ§; t x 7 y uSx 9S8§38 nS

Γ .  Ν α ο λ α 'Κ ν ις  

» ς  ‘ Α γ .  Π α § .  τ ι ς  Α έ ε β ο υ .

H ] Λ«Οήϊ£τ«ι δι’ ονομάτων χωμοιτΛεων χ«ΐχωμών τής νήσου Αίσ£ο»
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