
ΤΟ ΛΛΕΞ Η ΤΗ ΡΙΟ Ν  TOY ΒΙΟΥ.

‘Η διατήρησις καί ή δσον Ινεστι παράτασις της ΰπάρςεως 
ήμών, ΐδου ή ισχυρότερα τοΰ ανθρώπου ενδόμυχος ροπή, το όρ- 
μέμφυτον αΰτοΰ.

‘Ο εΐς τήν τοΰ δημόσιοι) φίλα'Λρωπίβν άναθέτων τάς Γ/,πίίας 
αΰτοΰ έπαίτης, έ κλινήρης καί νοσηλευόμενος άσθενής, έ εις 
τήν αλλοδαπήν κατατρυχόμενος τυχοδιώκτης καί ενδεής, άπαν- 
τες ουτοι Οεωροΰσ! τήν ατομικήν αυτών ΰπαρςιν τοσούτω πολύ
τιμον καί προσφιλή; όσον καί ό ένδιαιτώμενος έν τ »  μέσω τής 
πολυτελείας καί τών ήδονών.

’Αληθώς, φιλόσοφοί τινες γνώμην άπεφήναντο οτι ή ζωή, ώς 
άχθος έτώσιον, ευκόλως δύναται ν’ άποτιναχθή7 δπότε ήΓ)ελεν 
αΰτη καταστή δυσφόρητος δ’.’ ήμας· καί απονενοημένοι δέ τ’.νες, 
τουν νόμους της Θείας Προνώίας ΰπερπηδήσαντες, έ τόλμησαν νά 
βάλ,ωσιν εις πράςιν τήν έςωλεστοτην ταύτην άρχήν. Ά λ λ ’ αί 
ευάριθμοι αυται εξαιρέσεις ουδόλως άναιροΰσι τον γΐνιχόν κα
νόνα δτι ό άνθρωπος, έν οίαδήποτε καταστάσει διαΐελών, έπι- 
π: -· τήν διατήρησιν· τής ιδίας αΰτοΰ ζωής, οσον «όν τε μα
κροχρόνιον.

Ά ? ’ ετέρου, άν σ άνθρωπος δύναται νά ζήση δγσόήκοντα, έν- 
νενήκοντα ή εκατόν έτη, έπί τίνι λόγω δεν δύνασαι αρά γί νά 
ζήση και διακόσια ή καί πλειότερον ; Άν· ΰπάρχη τις λόγος, 
απόκρυφος εστιν ουτος δι’ ημάς- καθόσον ή, λύσις τοΰ αινίγματος 
τούτου προϋποθέτει εις τον άνθρωπον κατοχήν γνώσεων, είς άς 
άούνατον νά φθάσν} ποτέ. "ίνα γνωρίσωμεν άν δυνάμεθα ή οχι νά 
καρατεινωμεν τήν ζωήν, οφείλομε* νά εΐσδύσ<ι>μεν πρώτον εΐς 
το μυστήριον τής ζωής. Τίς δύναται δέ νά εΐπη τί Ιστι ζωή ; 
Οΰδεις. Ειμή cr ών τδ φως καί ή ζωή, . .

Απασαι αί άπόπειρατ τών φυσιολόγων χαί χημικών επί τοΰ· 
αντικειμένου· τούτου άπεβησαν κενά ονειροπολήματα.

Έ ν  τούτοις ή πιθανούς τοΰ· νά παραταθή ή ζωή καί ή έπιθυμίχ 
τής παρατάσεως αυτής ΰπηγόρευσαν άπό πολλών αιώνων τήν ιδέαν 
τοΰ· να έξιχνεύσωσι φάρμαχόν τι κατάλληλον πρός τόν- σκοπόν.

‘Ο Γαληνός εΐς τό περί Μαρασμόν βιβλίον του αναφέρει φι
λόσοφον συγγράψαντ* μέθοδον ασφαλή, καί προφυλαχτικήν κατά 

(ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.)'

τών άσθε/ειών τοΰ γήρατος. Ά λ λ ’ ό φιλόσοφος, φδάσας τό ογδο
ηκοστόν τής ηλικίας του ετος, κατέστη έρρυτιδωμένος καί σκελετώ 
δης, τό δέ πρόσωπον αΰτοΰ ώμοίαζεν άνθρώπω πνέοντι τά λοίσθι».

Άναμφιβόλως εΐς τήν 'Ελλάδα, εις τήν Ρώμην καί εΐς άλλα 
μέρη, οί άρχαΤοι ιατροί καί φιλόσοφοι εφάντάσβησαν οτι έφεΰρον 
τοιαύτας ανακαλύψεις· ά/,λ.’ αυται ώς πομφόλυγες διερράγησαν, 
οΰδεν ίχνος έγκαταλιποΰσαι. Περί δέ τά μέσα τοΰ ιδ'. αΐώνος 
καί έφεςής οί Άλ,χημικοί έπιπόνως προσεπάθησαν νά εΰρωσι 
τό μέγα μυστήριον. Βεβαίως μ.έν άπέτυχον, άλλ/ είς τάς προσ
πάθειας αυτών έφείλσμεν τήν προαγωγήν τής χτμ,ίας καί τήν 
άνεΰρεσιν ωφελίμων τινών φαρμάκων. Ό  ·Ραιμοΰνδος, λόγου 
χάρη,είς τό έν έτει 1572έκδοθέν σύγγραμμά του «I>e medecinii 
secretissimis» «Περί τών λίαν απορρήτων φαρμάκων » βεβαι&ΐ 
οτι άνε/.άλυψε φάρμακον τι συντηρητικόν τής νεότητος, έ; ου ό 
νέος λαμβάνων δίς καί τρις τής έβδομάδοο, αμέσως θέλει ίόεϊ τα 
αποτέλεσμα- θέλει διατηρήσει τήν νεαρά» αΰτοΰ έ'ψιν· καί άν άκόμη 
ζ'4'ϊί χ ’λια έτη, ουδέποτε θέλει φανή γέρων αί τρίχες αΰτοΰ 
οΰδεποτε θέλουαι λευκανθή, άλλ’ οΰδέ θέλει ποτέ ύποστή έςω- 
τερικήν τινα ή εσωτερικήν ασθένειαν ή πυρετόν μέχρι τής ΰπό 
τοΰ ‘Υψίστου διορισθείσης ήμέρας τής τελευτής αΰτοΰ. ‘Ο ιΡαι- 
μοϋνδος ΰπέκρυψε τήν κατασκευήν τοΰ φαρμάκου τούτου ύπό άλ- 
χημικοΰς καί ιερογλυφικούς χαρακτήρας, άλλ’ οί νεώτερο; χη
μικοί άνεΰρον δτι ή κατασκευή έγένετο έκ χαλκού, Τωόντι σ 
χαλκός διδόμενος μετά περίσκέψεως καθίσταται ή πολύτ’μος θε
ραπεία τών νευρικών ασθενειών, τοΰ διαβήτου καί- φθισικών- 
τινων νοσημάτων..

Το παγκόσμιον ιατρικόν- τοΰ ΒΓ/,λανόσα. τό διαλελυμένον εΐς. 
χρυσόν, κατέστη εσχάτως τσΰ· συρμοΰ. έν Μομπελιέ.ω,. έν Παρι- 
σίοις και Βερο/aνω. ‘Ο  Παραχέσλης έγίνωσκε πέντε τσιούτου· 
είδους ιατρικά. Kafrot δ’ σ αίΐτός έέεβαίου μετά θετικότητος,. ότι 
ή ζωή δέν παρετείνετο πλειότερον τών όγδοήΛαντα έτών, ένό- 
μ~εν δμως έαυτσν ικανόν νά τή·/ παρατείντ) μεγάλως δυνάμει: 
τών άποκρυφών αΰτοΰ. φαρμάκων δθεν, κατά τάς περιστάσεις,, 
μετεχειρίζετο έπί τούτω χρυσόν, άργυρον, σίδηρον, χαλκόν καί 
σοδικόν νίτρον. Κατασκευή έκ στίμμεως (αντιμονίου) νρο ή γενική 
πανάκεια τοΰ Βαλεντίνου..
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ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Ό  δε με ταφραστής τοϋ Πλάτωνος Maisilius Ficinus,i άνήρ 
κχτά τ’ άλλα μεγάλης μχθήσεως καί ένδοξοj  φήμη;, συνέ
γραψε χί βιβλίον τι περί «τριπλής ζωή; » (1° trip lie i Vita». 
Μδοΰ S’ αί περίεργοι συντχγχί αΰτοΰ περί τής παρχτάσεω; χής 
ζωής. « ‘Ο νέος σπουδαστής, 'λέγει ό λίαν άξιόπιστος φιλόσοφος!, 
οφείλει νά έςυπ-ά προ τής άνατολής τοϋ ήλιου- πριν δ’ έγερθή 
τής χλίνης, νά τριβή 5λον αΰτοΰ τ'ο σώμ,α, να μ.ελετα δύο ώρας 
•/.αί νά κτενίζη τεσσαρακοντάκις τήν κεφαλήν αΰτοϋ ». Πρός δέ 
τον εβδομηκοντούτη γέροντα δίδει τήν επομένην επίσης δαιμόνιον 
συμβουλήν. « "0:αν ό άνθρωπος φθχσητό εβδομηκοστόν Ιτο; τής 
ηλικίας του, τ'ο ά/θρώπινον δένδρον αρχίζει νά μαραίνηται, ξη- 
ραινομ.ί/ου τοϋ χυλού· οθεν, διά νά έπαναγάγη τα δροσώδη καί 
νεαρά υγρά καί άνχλάβη τήν προτίραν αϋτοϋ ρωμχλεέτητα, 
οφείλει άνά πάσαν πρωίαν εν καιρώ τή; πανσέληνου νά θηλάζη 
τ’ον μ,χζόν νέχς ωραίας καί εύκρατου γυναικός καί αμέσως μετά 
τχύτα νά πίνη χνηθόκονιν σχκχχρωμ,ένην . . » Αλλόκοτος συμ
βουλή ο,ουοχ μεσμερισμοϋ καί ομοιοπαθητική; !

Τήν παρελθοΰσαν έκατοντχετηρίδα ό Γερμανός καί ό Καλι- 
όστρο; διϊσχυρίζοντο δτι άνε/.άλυψαν τό μυστήριον τής μ.ακροβιό- 
τηιο;. Άμφότεροι δ’ ουτοι οί λαοπλάνοι κατεχράσΟησαν τής εΰ- 
πιστίχς τών πλουσίων καί κατώρΟωσαν ώστε οί κουφόνοε; αυτών 
πελάτχι νά πιστεύωσιν δτι ό μεν διά τών φαρμάκων του είχε 
φΟάσει τότε τό επτακοσιοστόν έτος τή; ηλικίας αΰτοΰ, ό δ’ ετε- 
ρος ότι είχε συνεντεύξεις μετά τών εναερίων πνευμάτων. (Άλλά 
τό τελευταΐόν τοΰτο ουδόλως παράδοξον, καθόσον καί έν τω 
καθ' ήμάς αιών. οί ταλαίπωροι οπαδοί τοΰ πνευματισμοΰ (Spirilisme) 
δεν διατείνονται καί ουτοι δτι δύνανται ν’ άνακαλέσωσι καί τάς 
σκιάς «ΰτάς τών τεθνεώτων ; ! !)

Άπχσαι λοιπόν αί άπόπειραι αί περί έφευρέσεως άλεςητηρίου 
τινό; τοϋ βίου, ώς ε’κός, άπέτυχον, καί δικαιούμεθα μάλιστα νά 
πιστεύσωμεν οτι ουδέποτε θέλει άνακαλυφθή. Ευτυχία δε διά 
τό ανθρώπινον γένος, οτι τό πράγμα εχει οΰτω· διότι άλλως, δν 
ό άνθρωπο; ήδύνατο νά ζήση μέχρι τριακοσίων ή τετρακοσίων 
ετών, ελεύθερος πάσης άσθενείας καί πλήρης τής ζωτικής αΰτοϋ 
ένεργείας, ό πλανήτης ήμών δεν ήθελεν έπαρκεσει εΐς τήν περι
οχήν τώι κατοίκων, οί δέ άνθρωποι ήθελον έξ άνάγκης διατελεΐ 
άλληλομαχοϋντε; καί φονευόμενοι μεταξύ των ινα άνχστέλλωσιν 
όπωσοϋν τόν αϋςοντχ τοΰ πληθυσμού αριθμόν.

Ά λ λ ' εί 7.7.\ άδύνατον καί προσέτι άλυτιτελες τό νά παρχ- 
ταθή ή ζωή ΰπερ τήν συνήθη περίοδον αΰτή:, εΐνε δμως δυνατόν 
7 ν ί άςιον τή; μερίμνης έκαστου τό νά βελτιόνη τήν φυσικήν κα- 
τάστχσιν τών όμοιων του καί νά συντελή εις τά πρός διατήρησιν 
τή; δημοσίου υγείας.

Οί νομοθέτχι τής άρχχιότητος Μωϋσής, Λυκούργος να! Σόλων 
έπέστησαν τήν συντονωτέραν αΰτών προσοχήν έπί τοΰ αντικειμέ
νου τούτου κχί κχτωρθωσχν πλειότερα τών νεωτέρων Ευρωπαίων 
νομοθετώ·/, οϊ:ινες κχθυπέβχλον μεν είς νόμους τάς πολιτείας 
τ'ον διαφόρων έθ/ών καί ένεθχρρυναν τό έμπίριον καί τοΰ; δια
φόρους κλάδους τή; βιομηχανίας, άλλά παρ^μελούσιν ενίοτε τήν 
φυσική·/ βελτίωοιν τών πολλών, ών τινων αί χειρες καί ό ίδοώς

τοΰ προσώπου συντε/ οΰσι πληρέστατα είς τόν καλ'/.ωπισμόν καί 
τήν διευθέτησιν τών τής Εΰρώπης πρωτευουσών.

"Οθεν τά εν τισι τόλεοι λαμβανόμενα ή:η μέτρα ύπό υγειο
νομικών ‘Εταιριών, πρ'ος άρσιν παντός προσκόμματος τής τοΰ 
δημοσίου υγείας, υπαγορεύονται υπό τοΰ δρθοΰ λόγου, απαιτούν
ται ΰπό τής φιλανθρωπίας καί συστήνονται ύπό τής νεωτέρας 
θεραπευτική; ώς τό μόνον παγκόσμιον 'Λ\ίξψΐ\η\.ον τον Βίον.

ΕΜ. Π Α Ν  Ν  Α Ε Ο  ΓΙΟ ΓΛΟ 2.

ΒΡΩ Μ ΑΤΑ ΠΑΡΑ Δ ϊΑΦΟ ΡΟ ΙΣ ΛΑΟ ΙΣ.

Έ ν  πολλοί; χώραις τρώγουσι τοΰς μύρμηκας- έν Βρασιλία 
άρτύνουσι τοΰς τοϋ μείζονος είδους αΰτών με ρητινώδες τι έμ- 
βαμμα· έν Αφρική κατασκευάζουσιν αΰτοΰς στοφάτον μετά βου
τύρου- έν ταΐς Άνατολικαΐς Ίνδίαις καψαλίζουσιν αΰτοΰς έπιμε- 
λώ; δπως τόν καφέν καί τοΰς τρώγουσι χάπτοντες. ‘Ο κ. Σμίθμαν 
λέγει «οΰτω μαγειρευομένους ε,φαγον πολλάκις καί ευρίσκω αΰ
τοΰς φαγητόν λεπτόν, θρεπτικόν καί υγιεινόν. Εϊσί δε ήδΰτατοι 
οΰχί δμ.ως τόσφ λιπώδεις, οΰτε γλοιώδεις, δσον αί κα’μπαι ή τά 
νεογνά τών κανθάρων, άτινα προσφερουσιν ώς τό μάλλον έξαί- 
ρετον λίχ/ευμα είς δλας τάς καλάς τραπέζας τών δυτικών Ιν 
διών». Τά τού μύρμηκος ώά εΐσίν έν τω Σιάμ βρώμα λίαν περι
ζήτητο·/ καί πολυδάπανον, καί έν τώ Μεξικω άπό άμνημονεύτων 
τά ώά ένυδρου τινός ζωυφίου ευρισκομένου έν τοϊς τενάγεσι τής 
πόλεω; ταύτης- οί Κεϋλάνοι έσθίουσι τάς μέλισσας, άφ’ ου έξά- 
ξωτι πρότερον τό μέλι- οί Βουτχμάνοι τής Αφρικής τρώγουσι'/ 
άπαντας τοΰς σκώληκας- οί κάτοικοι τής Αυστραλίας εισί περι
ώνυμοι ώς ψυχαροφάγοι, οί δε Σΐναι έσθίουσι τάς χρυσαλίδας 
τών μεταξοσκολύκων, άφοΰ άφαιρέσωσιν έκ τών κουκουλίων τήν 
μέτχξαν. Λεγουσιν δτι οί Ινδοί τής άρκτώχς ’Αμερικής τρώ
γουσι τάς άκρίδας, καί οτι οί Βουσχμανοι τής Αφρικής καί οί 
άγριοι τής Νέας Καληδονίας σφόδρα ορέγονται τάς καψαλισμέ
νες άράχνας.

Θ ΕΡ ΙΙ Φ ΛΟ ΓΕΡΑ .

Εν ετει G27 ό καύσων ήτο τοσοΰτος έν Γαλλία καί Γερμανία 
ώστε δλαι αί πηγχί έςηράνθησαν, πολλοί δε άνθρωποι άπίθανον 
ΰπό δίψης.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 51

Έ ν  ετει 879 κατέστη αδύνατος ή εις τοΰς άγρους εργασία, οί 
δε έπιμένον-ες. ν.ζ αΰτήν γεωργοί επιπτον ώς κεραυνόπληκτοι ύπό 
σειριάσεως.

Τώ 933 : . .τά έκχητχν ώς έάν εΐχον τ-Οή έν κλιβάνω.
Τώ 1000 μ. X. ή Γαλλία μεγάλα ΰφίστχται δεινά έκ τοϋ 

καύσω/ος- ο: ποταμοί ξεραίνονται, σωροί ιχθύων σήπονται καί 
φέρουσι λοιμόν.

Έ ν  ετει 1132 ή γή σχάζεται έ/. τή; θερμότητος, ό δε'Ρήνος 
εΐνε σχεδόν άνευ ΰ-'ατος.

Τώ 1705 ή θερμοκρασία έν πολλαΐς έπχρχίχις ήν έπίσης 
φρογερά ώς κλιβάνου ΰελουργείου. Οΰδείς έτόλ;ΛΧ ν ά έξέ/.θη 
ά.τό μεσημβρία; μέχρι τ ή ; 4 μ. μ. ώρα;.

Τώ 1718 τά θέατρα αναγκάζονται νά διακόψωσι τά; παρα
στάσεις έπί πολλούς μήνας.

Τω 1779 εν Βολωνία πληθΰς άνθρώποιν πίπτουσι καθ’ όδόν 
άσφυκτικοί έκ τού καύσωνος.

Τώ 1846 τό θερμόμετρον δεικνύει εΐς τόν ήλιον 50 βαθμούς.
Γνωστοί εΐνε ακόμη καί οί καύσωνες τών ετών 1859, 1860, 

1869. άλλά δεν δύνανται νά παραβληθώσι πρός τοΰς είρημένους-

Κ Α Ρ Χ Α Ρ ΙΑ Ι Π ΕΡ Ι ΣΑΜΟΝ.

Κατά Ό.-.τώοριον παρελθόντος έτου; έν τή παραλία τή; 
Σάμου εθϊάθησαν οΰ μχκρά> τή; μεγάλης τ:ϋ λιμέ-.ο; προ
κυμαίας τρία πχμμεγέθη κήτη διεγεΐραντα τήν περιέργειαν 
τών κατοικώ·;. Τά κήτη τχϋτα διερχόμενα, φαίνεται, διά τοΰ 
μεταςΰ Μυκάλης καί Σάμου π:ρθμ:ΰ. προτήγγισαν εΐ; την 
παραλίαν πρός το μέρο; ένθα τήν προτεραίαν εΐχε ριφθή τό πτώμα 
τεθνεώτος ίππου. Οί ίδόντε; τά κήτη ταΰτα άπέκοψ~ν έκ τ:ΰ 
πτώμ,ατος τοΰ ίππου ικανόν όγκον σαρκ'ο; και άγγιστρώσαντε; αΰ- 
τον έπι τή; άρπάγης προσέδεσαν διά κάλω βαρέλιον καλώς πε- 
φραγμένον. Μετ’ ολίγον τό μεγαλείτερον τών κητών τούτων προσ- 
ελθόν κχτέπιε τήν σάρ̂ α μετά τή; άρπάγης, τό δ̂  βαρέλ.ον 
μετ’ ολίγον _έγένετο άφχ/τον καί μετά τινα λεπτά άνετεινάχθη 
μεθ' όρμή; ΰπερ τήν έπιφάνειαν τή; θαλάσσης. Κατόπιν έπανα'λη- 
φθεισ-ης τή; πράξ=ω;,. τό κήτος, δπως καταπιη τ'ον όγκον τής 
σαρκός,δστις τήν φοράν ττϋτην ήτο/ ή/γιστρωμένυς έπί άλύσεω? 
μεγαλειτέρας, εξέβαλε τήν κεφαλήν ύπερ τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης, άλλά μή δυνηθεν νά άποκόψη τήν άλυστον προσδε- 
οεμενην επι μεγαλειτίρου βαρελιού, άοοϋ ένέβαψε διά τοϋ αίμα
τός του τήν θάλασσαν, σχίσχν, φαίνεται, τά άκρα τών χειλέων 
του, έγενετο α φαν τον. Ένω δε εΐχε τεταμένην τήν κεφαλήν ΰπ'ε ρ 
τήν έπιφάνειαν τή; βαλάσσης, οί έπί τής προκυμαίας προσδρα - 
μοντες περίεργοι ερριψαν επ' αΰτοϋ πολλά; σφαίρας δ·.ά τουφεκίων 
αιτινες ουδεμίαν έποιησαν εΐς α.ΰτό αίσθησιν. Τα κήτη τ*ΰ τα ά·.ή- 
Χ*ντα εΐς τό γένος τών καρχαριών, τώ/ κοινώς λεγομένων σκυ

λόψαρων, σπανίως έμφτ/ίζονται εΐς τά μέρη μας. Κχθά δέ δια
τείνονται οί έν Τηγανίω ίδόντες αΰτά άλιεί;, τό βάρος τοΰ με- 
γαλειτερου τών τριών δέν ήδύνατο νά ήνε ελαττον τών δκτα- 
κοσίων μέχρι χιλίων οκάδων.

ΤΟ Μ ΝΠΜ ΕΙΟΝ TOY KABO VP.

Έν Τουρίνω τή; ’Ιταλίας έτελέσθη τή 28 ’Οκτωβρίου με
γάλη εθνική εορτή έπι τοΐ; έγκαινίοις μνημείου άνεγερθέντος 
πρός τιμήν τοϋ μεγάλου πολιτικού άνδρός τή; Ιταλίας κόμητος 
Κχβούρ. Ό  Βασιλεύς Βίκτωρ Εμμανουήλ, πάντες οί υπουργοί, 
τό διπλωματικόν σώμα κχί αί ιδιαίτερα·, ποεοοεΐαι τών Ιταλι
κών πόλεων εΐς τήν τελετήν ταύτην παρευρεθησαν.

ΑΓΑ ΛΜ Α  IIΡΑ Κ Λ ΕΟ Υ Σ .

Έ ν  Αμ-Λοΰντι ή παλαιά Λεμησσ^ τής Κύπρου άνεκαλύοθη 
άγαλμα Ήρακλέου; ίσον πρός τό φυσικόν τοϋ ή-, ,»ς ανάστημα. 
Φαίνεται έργον τέχνη; Άσσυριακής ή ‘ί>οινικικής· εχεϊ δε μήκος 
μέτρων 2,7ο. ‘Ο ‘Ηρακλής παρίοταται φονεύων τον έν Νεμέα, 
λέοντα, δν κρατεί έκ τών ότισθίων χοδών, ώσει Οελων νά δια- 
σπάστ, αΰτόν. Ε ΐν ε  δε έκ λίθου εγχωρίου, τέχνη; βαναύσου, άλλά 
δι/ σ.;^ίΐ.αι α,ια_. Τό αγαλμ.α ανεκαλυφθη εν ιδ·.ωτικ.(ι) α-'οω 
τοΰ ύποπροςενου τή; Μ. Βρετανία.;, δστι; έδωρήτατο ιοϋτο εΐ,· 
τό εθνικόν τώνΆ,γλων μουσείο·/. ‘I I  διοίκησις 3;*ως (ή ΌΟωμα- 
νιν.ή) αντιποιείται τούτο καί οΰ:ω διαφιλο/εικεΐ τά κειμήλια τή; 
άρχαιόιητο;, άτινα οί ξένοι ΰπεξιιροΰσι.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΠΡ0ΒΛΙ1ΜΑ.

‘Οποια τις ήθελεν εΐοθαι σήμερον ή ποσότν-ς ή άποτε) ουμένη 
ΰπο τών συνθέτων τόκων πέντε λεπτών, κατατεθέντων άμα τή 
γεννήσει τού Ίησοϋ Χρίστου ;

Εάν ολοι οι σιϊηροορομοι τοϋ κοσμου ή ταν κατειλημμέ -οι 
υπ’ οχημάτω-.; δέν ή'!:·λ:ν έξαρκέϊει νά μετχφέριϋσι το ποτόν 
τούτο oj-ε εις άργυρον ούτε εΐ; χρυσόν ουτε άκόμη εΐς τρ.α- 
κι,ικα γρχμυ.χτιχ. Εάν α·. Αλπεις και τά Ιΐυρηνχΐα ήσχν άνε- 
ξά.τλητα μεταλλεία χουσοΰ, καί πάλιν δεν θά ήρ/.ουν νά ποο- 
μηθεύσωσ. τουύτην ποιότητα. Τέλος έά·/ δλό/.λη:ο: ή γή ή:ον 
δγκοο χρυσού, οΰδέποτε ήθελεν Γσοδυνχμή;ει προς τό μυθώδες 
τούτο πο;όν.

Γ) λεπτά κχτατεθέντα άμα τή γεννήσει τοΰ Ίησοΰ Χριστού -ρό; 
5 0;ο κ/ί α-.ατονιζόμενα εί; διάυτημα 1873 ετών θ' άπετέλου·/· 
σήμερον κεφάλαιο··:

243,016,800,000,000,000,000,000,000,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,
0 0 0  φράγκων, ήτοι 213 ένδεκακισεχατομμύρια 515 δεκα,ισε- 
χατομμυ,.α 8 0 0  έ,/ s χ κ ι: ε /. α τ ο μμύρ ·. χ φρ >γκων.
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Έπειδή 3’ Sv χιλιόγραμμο·/ χρυσού. ισοδυναμεΐ προς 3,400 
to, ή ήμετέρα ποσότης ήθελε ζυγίζει 72,622,588,000,000, 
0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  ήτοι 72 δεκακισεκα- 
τομμύρια, 6 2 f έννε**'.σεκατομμύρια 588 όκτακισεκατομμύρια 
χιλιόγραμμα.

Εϊπομεν ότι ολόκληρος ή γή $.·> ή τον έκ χρυσοί δεν θα ήρκει 
εις πληρωμήν τού ποσού τούτου. Τωόντι 3’ ή ήμετέρα σφαίρα 
εχουσα 3 ,0 0 0  λευγών διάμετρον ζυγίζει 0,87ίι εξακισεκατομ- 
χιλιόγραμ.μα. ’Εάν αύτη ήτον έκ χρυσού, Οά ήτον τρεις καί ήμί- 
σειαν φοράς βαρύτερα καί επομένως θά έζύγιζε 20,562 έξακι- 
σεκατομμύρια χιλιόγραμμα. "Ινα λοιπόν σχηματίσωμεν τήν κα
ταπληκτικήν περί ής πρόκειται ποσότητα, πρέπει νά πολλαπλα- 
σιάοωμεν τον αριθμόν τούτον έπί 3 ,486 ,100 ,000 .

Τα 243 ένδεκακισεκατομμύρια φράγκων, άπνα Οά έφέροντο 
σήμερον ύπό τής καταθεσεως τών 5 λεπτών έπί τής βασιλείας 
τοΰ Τιβερίου, θ’ άπετέλουν βα'ρος 71 δεκακισεκατομμυρίων χιλι
όγραμμων χρυσού, βάρος ίσον προς 12,190 εκατομμυρίων φοράς 
τό βάρος τής σφαίρας χρυσού έχούσης τάς διαστάσεις τής γης.

’Εάν λοιπόν ό ήμέτερος πλανήτης ήτο κατεσκευασμενος έκ 
χρυσού, ινα άπολαύσωμεν ποσότητα ικανήν πρός πληρωμήν τού 
περιφήμου τούτου κεφαλαίου, θά εΐχομεν άναγκην « τριών δισε
κατομμυρίων τετρακοσίων όγδοή/.οντα 'ές όμοιων σφαιρών ! »

‘Η γη κατοικεΐται ύπό 1300 εκατομμυρίων ψυχών, όθεν πας 
τις, ε’ίτε άνήρ είτε γυνή εί’ιε παιδίον, ήθελε λάβει μετά γενόμε- 
νον διαμερισμον τό στρογγύλον πρσόν τών 187,320,610,000 
δισεκατομμυρίων φράγκων.

’Εάν τώρα ύποθεσωμεν ο« πίπτει ές ουρανού καθ’ έκαστον 
λεπτόν κομμάτιον χρυσού εχον τάς διαστάσεις τής γή:, ήθελον 
πέσει 1440 καθ’ έκάστην ήμέρανκαί 526,070 κατ’ έτος. Τού
του τεθεντος, ινα άποτελεσθή τό ολικόν κεφάλαιον, έπρεπεν ϊνα 
ή' πτώσις αύτη έξακολουθήση 6,626 έτη καί 8 μήνας ! !

Ε ϊ ; κνοιος (ανυπόμονος χαμηλή τή φωνή λέγει εις τον ΰπη- 
ρέτην.) ^

Τελείωσε, άνθρωπε, άπας διά παντός.
—  Καί πώς θέλεις νά τελειώσω ;
—  Είνε άπλούστατον άφησε τό παράθυρον κλειστόν εως ου 

ν’ άποθάνη ή πρώτη Άγγλίς· κατόπιν άνοιξε το νά τά τινάςη καί 
ή άλλη.

Ο ΕΝ ΙΚ Ο Σ  Κ Α Ι Ο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ.

Εΰγενής τις είχε προσκαλέσει εις τον οίκον φίλους τοι> 
τινάς όπως συνδειπνήσωσιν, άναθέσας τήν φροντίδα τής υπηρεσίας 
εις τους οικείους του. Τί μας έφερες; εΐπεν ό οικοδεσπότης εις 
τον φέροντα τό φαγητόν. —  Μίαν όρνιθα φρικασέ, άπεκρίθη ό 
υπηρέτης. "Οταν οί προσκεκλημένα άνεχώρησαν, έκραξεν ό κύ
ριος τον υπηρέτην καί τω εΐπεν ’Ιωάννη, δταν σοί είπον τί έφε
ρες, μοί είχες άποκριθή, έφερα μ.ία/ όρνιθα. Δεν δύνασαι τού λοι
πού νά λέγ^ς ’Έφερα όρνιθας, δηλ.νά μ.εταχειρίζη σαι τόν πλη
θυντικόν αριθμόν  ̂‘ Ο υπηρέτης άπήλθε, Μετάτινα καιρόν προσε- 
κάλεσε πάλιν άλλους φίλους του. ‘Ο υπηρέτης έφερεν εις τούς 
συνδαιτυμόνας κρέας βραστόν. Τί μας έφερες, Ίο,'άννη ; ήρώτη- 
σεν ό κύριός του καί πάλιν. Ουτος ενθυμούμενος τό μάθημα, τό 
όποιον είχε λάβει, άπεκρίθη Έφερα βόας, κύριε.

(έκ τού Γαλλικού).

Α ΓΑΘ . Γ. Κ β Ν Σ Τ Λ Κ Τ ΙΜ Α ΙΙΣ .

Α ΓΓΛ ΙΛ ΕΣ  Κ Α Ι ΙΙΑΡΑΘΥΡΟΝ.

Έ ν  τινι ςενοδοχείφ διαρκούντος τού προγεύματος έν κοινή 
τραπέζι;,

Πρώιη 'Λγγ'κίς. ‘Υπηρέτα, άνοιξε ολίγον, αυτό τό παράθυρον... 
πνίγομαι άπό τήν ζέστην.

‘Ο υπηρέτης ανοίγει τό παράθυρον.
/in>-ί(>α 'Λ/γλίς. ‘Υπηρέτα, κλείσε γλήγωρα αυτό τ'ο παρά

θυρο ν . .  . ουφ, πεθαίνω.
‘Ο υπηρέτης κλείει τό παράθυρον, καί τό « χλΰσι χοά ΰνοι- 

ξι » έξακσλουθεΐ.
—  Άνοιξε καί ήφανίσθηκα.
—  Λλειοε κα; έχαθηκα.

A T S  Ε IS .
-^3>£305©-

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .

109. θρόνος— ονος— Κρόνος— χρόνος.
1 10. ’Ατλας— αλλας— άλας— τάλας
111. Σάμος— άμμος.
112. Όνος— γόνος— μόνος— πόνος— φόνος— τόνος— όνος·

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

113. Χρόνος— ονος— νόος.
114. ΙΙούς— ους— ΰς— μυς.
115. Γλαύκος— γλαυξ— αυκος— γαλαξίας.
116. Άρτος— άρκτος. Νερόν— νεκρόν. Όρη— κόρη. "Εσω—  

1~(ύ. "Ορος— όρκος Όρος —κόρος. Άρα τό στοιχϊΐον Κ. εινε ή 
χλείς τού αινίγματος.

117. Έλκος— κλέος.
118. Ζωμός— ώμός.

Π Ρ Ο Β Α Η Μ Α Τ Ω Ν .

39. Ό  αριθμός τών μήλων ήτο 81, ων άφού τά 27 έλαίεν 
ό πρώτος, τά 18 ό δεύτερος καί τά 12 ό τρίτος, έμειναν 24, 
τα όποια διανεμηθέντες έξ ίσου έλαβον άνά 8 είσέτι, δίχως νά 
Γίρισσεύ-η ούδέν.

Α Ο Γ Ο Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

134. ’Αγαθής γυναικός έστι μή κρείττον’ είναι τ’ άνδρός άλ
λ’ υπήκοον· γυνή δέ νικώσ’ άνδρα κακόν έστι μέγα.

135. Τά δεύτερ’ άεί τήν γυναίκα δεϊ λέγειν, τήν δ’ ήγεμο- 
νίαν τών όλων τόν άνδρ’ έχειν· οικία, δ’ έν ή πάντα πρωτεύει 
Τ*νή, ούκ εστιν ήτις πώποτ’ οΰκ άπώλετο.— Εύριπίδης.

136. Μή έπισκόπει μελαγχολικώς τό παρελθόν, διότι δεν 
επιστρέφει πλέον· έξεργάζου τό ένεστώς, όπερ σοί ανήκει, τό δέ 
μέλλον περιφρόνει άφόβως καί με ψυχήν άτάραχον.

137. Προσπάθει νά σε άγατώσι μέν οί καλοί, νά μή σέ μι- 
«ώσι δέ οί κακοί.

138. Μή λεγέτωσαν οί άμχρτάνοντε: δτι ό θεός δέν τούς 
&3ηθεΐ καί ΰποπίπτουσιν εις αμαρτίαν, άλλ’ άς ένθυμηθούν on

ο δαίμων κατ’ άρχάς έπλάσθη άγγελος καί διά τήν ανοησίαν 
tt'J έγινε δαίμων.

139. Κόλαζε κρίνων άλλα μή θυμούμενος.
140. Ό  πεποιθώς έπί Κύοιον σωθήσεται.
141. Μή ποίει κακά καί ού μή σε λήψει (;) κακά.

*11 θλίψις τών γενναίων καρδιών, ήτις δέν χύνεται εις τα έξω 
-/.αί //τις τρέφεται όπό σιωπής είνε ή πλέον τρομερά καί επικίν
δυνος, διότι αντί νά έξαντληθή κατά σταγόνας διά τών δακρύων 
συνάζεται εις τή βάθη τού στήθους καί μόνον, όταν 3(αρραγή τό 
στήθος, δύναται νά ϊδτ] τάς προξενηθείσας καταστροφάς.

Κ Α Ε Ι Δ 0 3  ΣΤ'.

Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .

54. Μή κτήσης (:) φίλον, ω μή πάντα πιστεύης.

ι taeasm j ·

Α Τ Τ Α Ϊ ·

ΣΜ ΥΡΝΗΣ.

Δ. Κελαιδίτης· 109— 111 113 114 αίνιγμ. 137 188 140
λογογρίφων.

Μ. Γ. Π. 109— 114 117 118 αίνιγμ. 39 προβλ.
A. I. Μαναήλογλου 39 προβλήμ. καί τής 6ης κλειδός.
Σόλων Αεντούδης καί Άγαθ. Γ. Κωνσταντινίδης 109 111 

αίνιγμ. 134 136 138 140 141 λογογρίφων.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ*

119.

Τήν μέν νύκτα τών εταίρων θαρραλέος προηγούμαι, I 
τήν πρωίαν δε αμέσως αυτών όπισθεν φρουροϋμαι 
Και καθ' όλην τήν ήμέραν ούτω μένων θεωρούμαι.

Μ. Γ. Π.
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Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α .

Μ'.

Τίνες οί αριθμοί οΤτινες πολλαπλασιαζόμενοι μέν δίδουσι γινό
μενον 256, άφχιρούμενοι 5ε άφίνουσιν 6—5λοιπον 24;

ΜΑ'.

Ποϊον το όνομα, το όποΐον σύγκειται εκ τεσσάρων φωνηέντων 
κχί ές οκτώ συμφώνων;

’Αγαθοκλής Γ . Κωνστάντινίδης.

MB'.

Τρεΐς ταξειδιώται έλθόντες είς πόλιν τινα καί φέροντες 
μεθ’ εαυτών σημαντικήν ποσότητα χρημάτων πρός άσφάλειάν των 
κατέθεσαν αυτά παρά τη ξενοδόχω τοΰ έν ω κατέλυσαν ξενοδο
χείου έπί τώ όρω νά έπιστραφώσιν εις τους τρεΐς συγχρόνως 
παρόντας. Άλλά τούτων ό εΐς, διά ραδιουργίας άποσπάσας τ'ο 
ποσ'ον ολόκληρον άπό της άπατηθείσης γυναικός, άπέδρα. Ε ν 
νοείται οτι ή ξενοδόχος κατά τήν συμφωνίαν αυτών ώφειλε πάλιν 
ν’ άποτίση αΰτό έ; ιδίων, τοΰθ’ όπερ άπεφάσισε και το δικαστή
ριο'/, προς ο άνηνέχθησαν οί δύο τών εταίρων. Παραδόξως πως 
όμως ή γυνή δι’ άνακλήσεω; έκέρδησε τήν δίκην. Τίν’. λόγω το 
κατώρθωσε ;

Μ Γ'.

Πατέρες δύο καί υιοί δύο έξήλθον είς τ’ο κυνήγιον καί έφό- 
νευσαν τρεΐς λαγούς. Έ ξ  ίσου δέ διαμοιράσαντες αΰτους έλαβεν 
ε/.χστος ενα όλόκληρον λαγόν. Πώς έ'γεινε τοΰτο ;

Μ  Γ. I I

Λ Ο Γ Ο I’ ΡIΦ Ο Σ,

142. 1, άμμος, ήτοι, σύ—  ναί! πολλαπλή, σ> ο·/ j  τίς; ά ·Γ 
σύ; α, σέ ;.· κ’ λήΟοι; ποτέ!!!, Άδαμ, αστό;, —

Λ Ε Ε Ι Γ Ρ Ι Φ Ο Σ .
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Α1ΆΘ. Γ. Κ Ω ϋ Ε Τ Α Ν Ί ΊΝ Ιλ ΙΕ .

Κ Α Ε Ι Σ  71.

Κ  υλκγκη ιν.ξξωοπη μκεη τσζυπ ζσμ υθσνπωμ οωπ δυr/vr. 
ζσμ νυζω οκπμχμ ωμρθαίπμ όκπμαμπαμ οωρχκ κ νυχωη ιξω- 
ζωμκη ζωη θπτωη ζκε φυμ ώω£ξυπ, ιωΟ κικε ιξωζωμκοκθνκ» 
φυμ ζκμ υ/χπτκεμ ω;;/.- =  υοζκε κφκπικθοε :κεζ:·/.ε (*). 1

Α-ΓΑΘ. Γ. £ΩΝϊΤΑΝΤΙΓίΙΛΗΣ, ] 

Η '.

όλυ ζχρ 1.50 φρ υβ40γ 40ρχ 
40.5 στρυρω8.50 ωβτλυδυ 
ηλυ 40.5.50 φρ στβφρϋΟ 40.ρχκ5γ50 
ΒτγηγδΟ κ' γσγ50φιυ8υ 
5χβ4.5υ γϋΟ/.ρυ μ,γλφητσορο 
φρ 4.5χφ5τρ50 540ψγλ— 50.510 
φρ ζ’ ρ30ρ50 ξρχ 2.λυλ30λυυγ50 
ΣητλψγδΟ.8 υ8.40γλ50.5.10

Α. Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟ'.

(*) εΐς τόν πρώτον λύσοντα τήν.ανωτέρω κλείδα δωρεΤται ό 
■οι ίστορ!» είλωτος Ρώσσου.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

γ ρ ί φ ο ι .
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( Β Ε Κ Κ Ο Σ )

Έ ν  Κων)πόλει ύπό Κων. Γ. Λάμπρου.
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F. Νιχολαδη.ς Αέσβ·.3ί.


