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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΕΥρίσκομεν έν τή 
Γαλλική «Φύσει» (Na
ture) λίαν ένδιαφέρον· 
σαν μελέτην περί τού 
αντικειμένου τούτον 
και φέρονοαν την Υπο
γραφήν τον νέου γάλ- 
λον ακαδημαϊκόν κ. 
de Lapparent.

« Αί μεταλλευτικοί 
έργασίαι καί αί των 
άρτεσιανών Κρεάτων, 
ίδίως δέ τά φρέατα 
τής Grenelle καί τον 
1‘assy, απέδειξαν πρό 
,πολλον, ότι Λ θερμο
κρασία βαίνει αύξο- 
μένη βαθμηδόν έπ'ι τή 
καθόδω έν τη, γή. Εϊ- 
χον παραδεχθή μέχρι 
των τελευταίων τού
των χρόνων, ότι είς 
κάθετον κατάβασιν 3a 
μέτρων, άνταπεκρίνε- 
το ύψωσις θερμοκρα
σίας ένός βαθμόν . 
Ούτω δ’ έξικνεΐτο τις 
είς θερμοκρασίαν 3ο

στρώματα λιθάνθρακος, άντιπροσωπεύοντα πάχος 
πλέον των 8ρ μέτρων γαιάνθρακος χωρίς νά άνα- 
φέρωμεν τάς δλλας μεγίστου ένδιαφέροντος έπιστη- 
μονικάς ανακαλύψεις.

Ύπένθνμίζομεν έντανθα τήν περίπτωσιν τού 
σχεδίου, δπερ άλλοτε άνεφέραμεν διά τήν Έκθεσιν 
τον ι88ρ καί δπερ είναι λίαν έπίκαιρον. Νά άνοι- 
χθή, Υπό τά ύψη τον Passy μέ κλίσιν. ένός έκατο- 
στομέτρον, κατά μέτρον,Υπόγειος αμαξιτή όδός 2ο 
μέτρων πλάτους έπί 3 έως 4 μέτρων ύψους καί νά 
διασκευασθώσιν αί πλευραί τον θόλου διά δειγμά
των πάντων τών καθ’ όδόν εύρεθησομένων μετάλ
λων νά προδή δέ ούτω διαδοχικός Λ Υπόγειος 
αύτη όδός δσφ τό δυνατόν μακρύτερον άνευ έτέρας 
έξόδου. Σημειούντες δέ δι’ έγγραφων τά αντιστοι
χούντο σημεία τής άνωθι τής κεφαλής τών έπι- 
σκεπτών έπιφανείας, φωτίζοντες αύτήν διηλεκτρι
κού φωτός, έγκαθιστώντες έκεΐ έν άνάγκμ πανδο
χεία και ξενοδοχεία, θά άπέόαινε τό μέρος τούτο 
λίαν έπαγωγόν και ένδιαφέρον διά τό κοινόν. Έάν 
δέ δέν ήθέλομεν φθάση είμή 5οο έως όοο μέτρα 
μήκους Υπογείως μέχρι τον ιαοο,νομίζομεν έν τού- 
τοις,δτι ή έπιχείρησις αύτη θά π^οσείλκυε τόσους 
έπισκέπτας όσους ό πύργος τού *Αίφελ  μετά τών 
τριακοσίων μέτρων τον, έκ τού ύψους τών όποιων 
δέν βλέπει τις ή γνωστότατα αντικείμενα.»

Έκ του Journal du Ciel
Κ. . . .

βαθμών είς 6οο έως 700 μέτρα βάθους.
Φαίνεται, δτι έφεξής πρέπει νά λέγωμεν 3^ έως 

35 μέτρα αντί 3ι, πλήν δτι τό γεγονός έόεβαιώθη 
μέχρι βάθους αοο3 μ. τήν σήμερον. Ήδη τώ 1872 
έν Σπερενόέργη, έφθασαν είς ΐ2οο μ. μέ θερμοκρα
σίαν 48 βαθμών. Παραδόξως δέ εις γερμανός φυ 
σικός έδράξατο τής εύκαιρίας τής νέας ταύτης άπο- 
δείξεως, ίνα βεόαιώση, δτι ή αύξησις τής θερμο
κρασίας δέν θά Υπερέόαινε τά 1656' μέτρα, μεθ’ δ 
θά έπήρχετο έλάττωσις ! Βραδύτερον δέ έφθασαν 
ίέχρι 1700 μέτρων, έν Schladebach, ένθα ενρον 55 

αθμούς είς ιό5ο μέτρα καί μεγαλειτέραν έτι αύ- 
ησιν έκεΐθεν.
Τέλος έν Paruschowitz τφ 18ρ3, κατόρθωσαν διά 

καθέσεως βόλου (καθετήρας) νά φθάσωσιν είς βά
θος 2οο3 μέτρων καί νά βεβαιώσωσι θερμοκρασίαν 
ιρ βαθμών καί'Ίν ήτις ούτως Υπερβαίνει τήν 
άνάλυσιν τών πλέίστων γηίνων ούσιών. Αί κατα
μετρήσεις αύται, αϊτίνες θά έθεωρονντο ανωφελείς 
Υπό δλλας έπόφεις, έδωκαν ήμίν λίαν ένδιαφερού- 
σας ένδείξεις περί τον έσωτερικον τής σφαίρας μας. 
Ή τής Σπερενοέργης άπεκάλυψε τήν παρουσίαν 
μεγάλης ποσότητας όρνκτού άλατος πάχους ένός 
σχεδόν χιλιομέτρου. Ή τής Paruschovitz διήλθε 83

Η EIS TOK ΝΟΤΙΟΝ ΠΟΛΟΝ

ΕΚΔΡΟΜΗ

ξέπλευσβν «σχάτως έξ Άμστιλοδάμου 
τό άτμόπλοιον « Βιλγική > φέρον την 
«Ις τό νότιον πόλον άπιρχομένην Βίλγι- 
κήν αποστολήν, άπαρτιζομίνην έξ 22 άν- 
δρών, παραλαβόντων διά τήν διιτή αυτών 
έξιρευνητικήν έκδρομήν 40,000 χιλόγραμ- 
μα προμηθιίας εδωδίμων, ίντός κιβωτίων 
έκ λευκοσιδήρου, έκτος δέ τούτων 160 

ίκων καί 100 τόννοι πλίνθων άπεστάλησαν 
ιΐς τήν Punta Arenas.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

τόννοι γαιανθρά:

Τήν εκδρομήν διευθύνει δ ανθυποπλοίαρχος Άοριανός Γκέρ- 
μπάχ, δεύτερος δέ διοικητής είναι δ Λικνυάντ, έπισης ανθυ
ποπλοίαρχος τον βαθμόν. Έκτος δέ τούτων μετέχουσι τής 
έκδρομής καί οι έξης επιστήμονες : Ό Βέλγος άνθϋπολοχα- 
γδς Δαγκώ, δστις ένασχοληθήσεται είς'τάς μαγνητικάς 
παρατηρήσεις και μελετάς, δ έκ 'Ρουμανίας βιολόγος Αιμί
λιος Ρακοβίτσας, δ Πολωνός χημικός καί ώκιανογράφος Ερ
ρίκος Άρετόφσκης καί Βέλγος τις Ιατρός. Ώς δεύτερος πη
δαλιούχος υπηρετεί δ έκ Νορβηγίας Άμοΰνδσε», έπισης δέ



1

66 Η ΦΥΧ1Ζ Η ΦΤΣΙΣ 67

I

6 Νορβηγοί νοΛται έξφκιιομένοι προ; τούς πάγους των με
ρών έκείνων άκολουθοΰσιν αυτούς.

’Επί τοΰ άτμοπλοίου τούτου ΐφορτώθησαν καί 500 χι
λιόγραμμά τονίτου .ιερός ειάρρηξιν τών -πάγων, όσοι τυχόν 
ηθελον εμποδίζει τήν άποβίβασιν κκί έπιβίβασιν τσύ επιστη
μονικού τη; εκδρομής προσωπικού, οπερ θά διαχειμάσει επί 
τής ξηρά;.

Ή « Βελγική » θά αναχώρηση κατά πάσαν πιθανότητα 
κατά τά μέσα Νοεμβρίου, έκ τής νοτίου ’Αμερικής, όπως 
δυνηθή νά φθάση εις τήν ανατολικήν παραλίαν τής χώρας 

. Γκράχαμ κατά τάς πρώτας τοΰ Δικεμβρίου ημέρας. Πάντες 
οέ οί έκδρααόντες είσι λίαν Ενθουσιασμένοι καί έχουσι πλήρη 
περί τής έπιτυχίκ; αυτών πεπ-.ίθησιν, καθόσον ή Εκδρομή 
αύτη οέν άποσκοπεϊ κυρίως τήν είς τον Νότιον πόλον άφιξιν, 
άλλα επιστημονικόν κυρίως καί έζερευνητικον σκοπόν..

Προς τούτο θέλει ΐδρυθή σταθμός .εις σημεΐόν τι τής ξηρά; 
διά τήν μελέτην καί παρατήρησιν τών μαγνητικών καί λοι
πών φαινομένων.

Ό διευθυντής τής εκδρομής ταύτης ανθυποπλοίαρχος 
Γκερμπαχ άγει τό 30θ'< έτος τής ηλικίας του,υπηρετών δ’έν 
τψ ναυτικφ άπό τοΰ 1883,κ«τήρξατο τοΰ σταδίου αύτοΰ ώί 
ναυτόπαις, γινόμενος βαθμηδόν ναύτης, ειτα.αξιωματικός 
ένός τών άτμοπλοίων τών ώκεανείων. γραμμών καί ακολούθως 

' πλοίαρχος ταχυδρομικού τής γραμμή; Όστίνδης—Δούβρης.
Τό παρελθόν δέ έτος ίλαβε μέρος είς αλιευτικόν πλοΰν, διευ- 
θυνόμενίν πρό; τήν βορείαν παγωμίνην θάλασσαν'.

Ό αξιωματικός Λεκουάντ είναι ηλικίας ^8 ΐτών, ενθου-' 
σιώδης δέ ναυτικός, διακριθιις διά τών έργων αύτοΰ περί 
αστρονομικής έν σχέσ« πρός' τήν ναυττιλίαν καί περί τής 
καταμετρήσεως τή; ύπό τών πλοίων διανυομένης άποστά- | 
σεως, ώ; -και διά πραγματείας τεοι δημιουργίας βελγικού J 
στόλου. .

Ό Πολωνός χημικός είναι μαθητής τού διάσημου χημι
κού Σπρ'ιγκ καί τού γεωλόγου Χάιμς, έδν,μοσίευσε δε ήδη 
πλείστας πραγματείας περί φυσικοχημικών ερευνών. . ■

Ό Ρουμάνος Ρακοβήστα- είναι φυσιοδίφης καί μαθητής 
τού Πανεπιστημίου [Ιαρισίων, έργασθείς έπί 7 κατά συνέ
χειαν «τη εις εξερευνήσεις τής θαλάσσης καί διακριθείς κατά 
τήν έξερεύνησιν τού κόλπου τού Λυών. Υπηρετών δέ ήδη 
έν τφ ^ουμανικφ στρατφ, έκλήθη δπως λάβη μέρος ε’ις τήν 
έκδρομήν.

Τέλος ό αξιωματικός τού .πυροβολικού Δαγκώ κατέβαλε 
μέγα ποσύν, όπως δυνηθη νά λάβη μέρος εις τήν έκδρομήν, 
και έκτελέση τάς μαγνητικάς παρατηρήσεις του καί πάν 
έφγον φωτογραφικής.

Δέν πρέπει νά παραλείψωμεν ότι ή « Βελγική » έφωδιάσθη 
καί δι’ αεροστάτου καί ότι ή αποστολή αΰτη προτίθεταινά 
έπιστρεψη κατά ’Απρίλιον τού 1899,

Μ. Λ6«.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ
η ΐί. ram raetm imiis

νοιίηλενθέντων τραυματιών τον πολέςεον .
ΧΠΟ .

ΙίΙΑΝΝΡΤ ΓΊΑΓΊΑθεΟΔΛΡΟΎ
Ίατ^αν χαΐ ^ιιοθοντον aviov.

Τό οικοδόμημα, έν ω τό Κεντρικόν Στρατιωτικόν 
Νοσοκομείου Αθηνών, ,ιδρυμένου άπό τού έτοιίς »836 
καί έκτοτε χρηοιμεΰον διαρκώς αυτό μάναν πρός νοση
λείαν τών άνδρών. τή< φρουραςτών ’Αθηνών, πολλάς καί 
σπουδαίας περιέχει ·τ.άς συμπαρομάρτούσας -τή παλαιά- 
τητι αΰτοΰ άνθύγιεινάς συνθήκας-Άνα λαβών δέ τήν

διεύθυνΟιν τούτου όλιγας ημέρας πρό τής ένάρξεως 
τού Ελληνοτουρκικού πολέμου (τή 16 Μαρτίου έ. δ.), 
επεμελήθην νά ενεργήσω τήν άπολύμανσιν τών θαλάμων 
αύτοΰ καί νά ετοιμάσω έν γένέι αΰτό ώς οιόν τε καταλ
λήλως προς υποδοχήν, καί νοσηλείαν τραυματιών. Ή 
σπουδαίότης του επικειμένου πολέμου ΰπό χειρουργι
κήν έποψιν ευνόητος, όταν Τις άναλογισθή, βτι μόλις 
πρό εικοσαετίας, κατά τόν Ρωσοοτουρκικόν πόλεμόν καί 
ιδίως έν toFc πεδΐοις τών μαχών τής Πλεΰνσς, έγένετο 
ή πρώτη έλλογος εφαρμογή τής αντισηπτικής μεθόδου 
έν τή εν πολέμω χειρουργική.

Κατά τούς προαντισηπτικούς χρόνους καί μάλιστα έν 
τοΐς πολέμοις τής Κριμαίας, τής ’Ιταλίας καί τώ-Γαλ- 
λογερμανίκώ (ίδια παρά τοΐς Γάλλοις, διότι οι Γερμα
νοί έποιήσαντο ,έν τώ πολεμώ τουτω (ι 870) απόπειρας 
τινάς εφαρμογής τής αντισηπτικής μεθόδου καί έσχον 
σχετικώς κρειττονα άποτελέοματα) άπέθνησκον κατά 
πλήθη οί τραυματίαι. Ή μέση γενική θνητότης τών 
τραυματιών τών άπό τού i8ji ευρωπαϊκών πο
λέμων, ήν κατά Fischer 16,ϊ έπί ιοο, άλλ’ οί φέροντες 
διά πυροβόλου όπλου κατάγματα εύμεγέθων όστΰν . ή 
τραύματα τών μεγάλων αρθρώσεων διαμπερή,,δι ’ οίασ3η< 
ποτέ θεραπευόμενοι αγωγής(οωσιμέλεια, ακρωτηριασμός, ’ 
διέκπρισις), ως καί ο! σπουδαίας εγχειρήσεις υφιστάμε
νοι, πρρεπέμποντο εις τον Αδην κατα 6ό, -8ο καΐ-9ά 
επί ιοο.

’Απάτης εφαρμογής όμως τής αντισηπτικής θερα
πείας καί έπί τών τραυματιών τοΰ Πολέμου ή θνητότης.- 
αΰτών ήλαττώθη σπουδαίως, ή δ ’ έλάττωας αύτη βαίνει 
παράλληλος ταϊς προό.δοις τής χειρουργικής καί τή 
βελτιώσει τών πρός περισύναξιν καί διακομιδήν τών έν 
πολεμώ, τραυματιών μέσων. Διότι γνωστόν είναι, ότι έν 
άπασι τοΐς μέχρι" · τοΰδε πολέμοις, καθ’.ους έγένετο 
χρήσις τής αντισηψίας, ή στρατιωτική υγειονομική ΰπη-. 
ρεσία τώ.ν έμπολέμων Κρατών προσέκρουσεν ως προς τήν 

-έ-φαρμογήν ταύτης κατά ’πολλών έλλέίψέώ'Λτίκάί δυσχε
ρείων, οΤαι ή ένδεια τοΰ αντισηπτικού υλικού, τό άνέ- 
φικτον σχεδόν τής αμέσου αντισηψίας, ή έν σηπεδόνι 
κατάστασις τών τραυμάτων, ή βραδεία καί- πλημμελής 
διακομιδή τών τραυματιών. Κατά τον Σέρβώόομλγαρι- 
κόν πόλεμον c Schmitt αναφέρει, δτι οι τραυματίαι άφΐ- 
κνοϋντο έχοντες τά τραύματα έπικεκαλυμμένά διά φύλ
λων φυτών, διά ραχών καί έν φλεγμονή © Mosetig έν. 
Βελιγραδίω έπελήφθη τής θεραπείας τραυματιών φέράν- 
των διαμπερή τών μεγάλων αρθρώσεων τραύματα, άτινα 
διετέλουν άνεπιδετα άπό πέντε ήμερόν. Καί ό Witte- 
Ishcefer δέ καί ό Fraenkel πολλούς παρετήρησαν τραυ
ματίας έπί ημέρας Πολλάς άνευ ούδεμιάς έπιδέσεως δια- 
τελέσαντας και ύπό τό κράτος μολύνσεώί εύρισκομέ—’ 
νους. Παρά πάσας όμως τάς περί τήν εφαρμογήν τής 
αντισηψίας άτελείας τής υγειονομικής υπηρεσίας έν τοΐς ■ 
πολέμοις τούτοις ή μέση γενική θνητότης τών τραυμα
τιών κατήλθεν είς 6 καί είς ί> έπί ιοο.

Μέγα άρα ήν τό επιστημονικόν ένδιαφέρον» δπε-ρ 
κατεΐχεν ήμάς καί πάντα βεβαίως χειρουργόν- έπί τή 

,- Ελληνοτουρκική συρράξει. Μετά τους πολέμους τής 
;■ 'Ρωσσίας καί Τουρκίας, τής Βοσνίας καί ’Ερζεγοβίνης, 
τής Σερβίας καί Βουλγαρίας-καί τόν τού Τογκίνου, καθ’ 
όυς έφηρμόσθη κατά τό μάλλον καί ήττον ακριβώς ή 

1 άντισηπτι-κή μέθοδος, ό Ελληνοτουρκικός, εφόδιά έχων 
τάς έν τοΐς τελευταίους έτεσι συντελεσθείοας προόδους 
τής χειρουργικής καί τήν κτηθεΐσανέκ τών πολέμων 
τούτων πείραν τής αντισηπτικής θεραπείας, παρέχει, 
ώς είκός, προσδοκίας εύνουστέρων αποτελεσμάτων. Ε
πάρκεια δ ’ αντισηπτικού υλικού καί άκριβής κα< δη. ό
σον ένεστιν ένωρος εφαρμογή τής αντισηπτικής έπιδέ- 
οεως άποτελουσι σύν τή ταχεία περισυνάψει καί διάκο- 

piSfj τών τραυματιών τούς κυριώδεις όρους πρός έπί- 
τενξιν όγάθδν αποτελεσμάτων.'Αν αληθές Jjvai, -ότι ή 
αντισηπτική μέθοδος άποβαίνει τελεσφορωτέρά όσον 
ένωρίτςμον «Λτη ίφαρρόζεται, ό όρος ούτος ισχύει κυ
ρίως έν Tij έν πολεμώ χειρουργική καί δέον νά εφαρμό
ζεται κατ’ έξοχήν έπί τοΰ πεδίου τ^< μάχης. Ή αρ
χική αντισηψία είναι κρείσσων πάσης όψιτελέστου άπο- 
λυμάνσεως. “Αν ύπαρχέ αξίωμα-; δπερ πάς· χειρουργός 
οφείλει αείποτε έν νώ νά έχη, είναι τό τοΰ Volkmann 
έκεΐνο, άτι «έκ τοΰ πρώτον έπείεάμον έξαρτ&ταί ή πο
ρεία τοΰ τραύματος καί ή τυχ»ί τον τραυμάτεου».

*
» ♦

Πεντακόσιοι δεκάέξ (Si6^ τραυματίαι τού πολέμου 
ένοσηλεύθηόαν έν τώ Κεντρικώ Στρατιωτικώ Νοσοκο- 
μείω Αθηνών, δπερ. είχον τήν τιμήν νά διευθύνω κατά 
τήν διάρκειαν τού πολέμου(*)  Έκ τούτων 51ο έξήλθον 
ήδη υγιείς και άρτιμελ&ΐς, 6 νοσηλεύονται ετι,. εν άπο.- 
θεραΠέΐα διατέλοΟντεσ καί 2 άπεβίωσαν. Τών δύο άπο· 
βιωσάντων τά ιστορικά' παρατίθενται κατωτέρω', τούτο · 
δέ μόνον αημειοϋμεν έντάΰθά, ότι ο' ‘μεν άπέθανεν £κ 
τραυματικής μηνιγγίτιδος, υφ’ ή< έπαοχεν^ οτε είσήλ- 
θεν είς τό Νοσοκομεϊον, ό,δ’έκ τετάνου τής κεφαλής,’* 
ού τό σπέρμα προσελήφθη έκ τοΰ έδάφουε, έφ ’’ου κ.α? 
τέπεσ&ν ό τραυματίας. Ούδείς έτερος θάνατος συνέβη- 
έν τώ ·Νοόοκομείω» ρύδ’επιπλοκή tic έπεγένετο τοΐς έν 
αύτώ νοοηλευομένοις τραυματίαις· ή πυαιμία, ή σηψαι
μία κάί’ ή λοιπή χορεία τών λοιμωδώ*  επιπλοκών.' άπο 
τοΰ ήμετέρου Νοσοκομείου έστησαν. Τήν σωσιμέλειαν 
πάαη σπονδή καΰδυνάμει έπιδιώκων, επόμενος ταίς άται- 
τήσεσι τής νεωτέρας χειρουργικής, ήτις οκοπον πρώ
τιστον προτίΘεται διά τής αντισηψίας καί άοηψίας τήν 
σοον τό εφικτόν διάσωσιν τών μελών» ηύτύχηοα ούδένα 
ακρωτηριασμόν νά έκτελέσω, εί καί ούκ ολίγα έπιπλεγ- 
μένα κατάγματα καί διαπερή τών αρθρώσεων τραύμα
τα διά πυροβόλου όπλου παρήσαν, ώς έμφαίνεται έν τώ 
έπομένω συνοπτική πίνακι. —’Οφείλω όμως ενταύθα νά 
ομολογήσω, ότι οί πλεΐσιοι των τραυματιών, εΐ μή πάν- 
τες, άφίκοντο ένταϋθα φέροντες αμέμπτους άντίσηπτι· 

■ κάς έπιδέσεις, αϊτινες έπιμελώς εΓχον έφαρμοοθή ΰπό 
τών στρατιωτικών συναδέλφων έπί τών πεδίωνξ.τών μα
χών ή έν toR Στρατιωτικοΐς Νοοοκομείοις τών έμπο
λέμων μερών Διεκρίνοντο δ’ αί επιδέσεις ουται διά τήν ' 
μεθοδικήν έφαρμογήν καί διά τό snaffxig rov άυτι^ηπτι- 
χοΰ ύλικοΰ, ίι’ οί πρό τοΰ πολέμου ιίχε ββφ&ξ προνο- 
ήσζ] f) KevTQixii Σΐρατιαζιχή ύγαονομική ύχηρ{Ο·'α 
έφ>οΑάσ» βα^ιλ&ζ Άαρ&ήχαξ αύτή?, τά Νοβοκο- I 
μεϊ«, τά XstpovpyiZa καί τά διάφορα Σώματα. — Εκτός 
δέ τούτου ή πρώτη έπίδεοις τών τραυματιών έγένετο ή 
άμέβω^ ή βραχύς χρόνου μετά ιόν τραυματισμόν, κατά 
τήν ομολογίαν απάντων σχεδόν τών 5ιό τραυματιών, 
οϊτινες ένοσηλεύθησαν έν τώ Νοσοκομείο) τούτω, κα,ί 
πολλών άλλων, ους νοσηλευόμενους έν έτέροις Νοσο·· 
κομείοις,. ήρώτησα πρός τον σκοπόν τούτον.— ’Αλλά 
καί ή ταχεία διακομιδή τών τραυματιών άπό τών πε
δίων τών μαχών καί τών Χειρουργείων είς τά έγγύς 
Νοσοκομεία καί ά«ό ταύτω·» tic Αθήνας, ένθα άφθο- 
νώτερα καί τελειότερα καί λυσιτελέστερα τά πρός νο
σηλείαν επιτήδεια, ού μικρόν ουνεβάλλετο είς τήν αγα
θήν εκβασιν τών τραυμάτων. Ένεκα τής έλλείψεωε με
ταγωγικών μέοων καί τής αείποτε διατρανωθείσης1 άνευ- 
λαβείας τοΰ πολεμίου πρός τήν Διεθνή Σύμβασιν τής 
Γενεύής οί τραυματίαι, ίδίως έν Θεσσαλία, μετά τήν 
Πρώτήν αντισηπτικήν έπίδεοιν καί τάς απαραιτήτους

(’) Πλήν των 516 τρκυιικτιων, ενοβηλεΰθηικν έν τΰ> Νυβοχο- 
μιΐφ χατα το'υς μήνας Άπρίλιβν Μάϊον και Ιούνιον καί 2718 πά· 
βχοντις έξ άλλων νοσημάτων

. ----------- ,
. >

βοήθειας, ων έτύγχανον έν τοΐς Χειρουργείου, διηυ- 
θύνοντο είς τά έγγύτερσ Στρατιωτικά ΝοσοκομεΓα(Τύρ- 
,ναβος, Λάρισσ'α,Τρικκαλα, Βώλος καί τελευταίου Ασ-· 
μία), έν οΐς α(θουααι χειρουργικοί έπ*  τούτω κατηρ- 
τισμέναι έλειτούργουν άπαύστως ημέρας καί νυκτός πρός 
τελειοτέραν έπίδεοιν τών τραυματιών καί έκτέλεοιν έπει- 
γουοών εγχειρήσεων, μεθ ’ δ διεπέμποντο είς Άθήναέ. 
Ούτως'ή πρώτη άφιξις τών τραυματιών (περί τους ΐ2θ) 
έγένετο μετά πέντε ημέρας (ίο ’Απριλίου) άπό τής 
ένάρξευς τών εχθροπραξιών, ή δευτέρα μετά όκτώ(ίδ

1 ’Απριλίου), ή τρίτη μετά δέκα καί οΰτω καθ’ έξης. Ή 
δέ Κεντρική Στρατιωτική υγειονομική υπηρεσία διέ
νειμε τούτους, μόλις άφικνουμένουό είς τά Στρατιω
τικά Νοσοκομεία (τό Κεντρικόν καί τά δύο αύτοΰ πα
ραρτήματα, ήτοι ή Σχολή τών ,Εύελπιδων καί τό Σχο- 
λεΓον τών Ύπαξιωματικών), είς τό ύπό τήν προστασίαν 
τής Α. Μ. τής βααιλΐοοης «. Άρετάίεισν»,' το ΰπό τήν 
προστασίαν τής Α· Β. Υ. τής πριγκιπίσοης Μαρίας ο 
βΣώτήρ», τό τής «Έλπίδος» τό τοΰ «Ευαγγελισμού», 
τό 'Τής' «’Ένώοέως τών Έλληνίδων», τό τής «Μασσα- 
λίαςν κάι ;τό ’«Βαρβάκε:ον». '

Τόύτων-ενεκα πάντων εί καί μέγας'αριθμός (*)  τραυ- 
ματιών εκ'ομ'ίσθησαν φέροντες βαρέα τραύματα, έν τού- 
τόις οόδιηΐ τούτων άναχτνχ&φ τραυματική όχι· 
Χλοκή ούβιύάης.

("Επεται το τέλος.)

ΛΜΡΡΑΓύϊ Π! HWS.
, ρώματά τινα η άλλαι τινες όομαί, ώρι- 
σμίναι ένίοτε, ιίσίν ίκαναί νά προκοίλι-. 
βωβιν ημικρανία;, σκοτοδινία;, «υγκοπάς,

. λιιποθυμίας, ναυτίας, έμέτους, παλμούς, 
καρδιαλγίας, σπασμούς, κρίσεις έπιληπτι- 
κάς, ασθματικούς παροξυσμούς κτλ.

Τρεις τοταύτας περιπτώσεις, άπό τής .
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ρινός αιμορραγίας άνικοίνωσεν εσχάτως ιις 

’ . τήν ΐν Γαλλί^ λάρυγγολογικήν Εταιρίαν 
Λ Ιατρός Joal.

Και εις τάς τρεις ταύτας περιπτώσεις τού-Joal έπρόκειτο 
περί ατόμων νεαράς ηλικίας, διαθέσιως καθαρώς νευρο-άρ- 
θριτικής, παρ ’ οΐς όμως ούδεμία παρετηρεΐτο οργανική πά- 
θησις της καρδίας, τού ήπατος ή τών νεφρών.. Ή άπό τής 
ρινός έξέτασις ούοεμίαν παρουσίαζε πάθησιν, έκτος έλαφρΕς 
μόνον υπερτροφίας τού βλεννογόνου τής κατώτερα; αριστερές 
κόγχης, καθ ’ ό μέρος έλάμβανε χώραν καί ή αιμορραγία,

Πλήν τών τριών τούτων περιπτώσεων καί άλλαι όμοιοι 
περιπτώσεις είσι γνωσταί άπό μακρού χρόνου έν τή βιβλιο
γραφία, καθ’ άς αρώματα ή άνθη, ή άλλαι τινες όσμαΐ 
έπιφίρουσιν αιμορραγίας άπό τής ρινός. '

Οΰτω δ Nathaniel Hyghmor παρετήρησεν άνδρα 60τη 
εις τόν δποΐον καί ή ελαφρότερα όσμή μόσχου προΰξένει έντο
νον κεφαλαλγίαν.

Κατά τόν Joannes Rhodius δ Alexander Tassanus 
παρέσ.τη είς αιμορραγίαν τής ρινός ατόμου μόλις όσφρανθέν- 
τος τό άρωμα ρόδου.

Ό Conrad Schneider αναφέρει έπισης πολλά; περιπτώ
σεις, πταρμών, κορύζη; καί επιστάξεων όφειλομένων είς τήν 
ύσμήν ρόδων. .

Ό Bruyerinus αναφέρει, δτι ό Jean Quercet γραμμα- 
τεύς Φραγκίσκου τού Αου είχε μεγάλην αποστροφήν πρός τά

(') Ό δλικος άίΐβμδς τών τραυματιών τοΰ έν θέσσαλίςι ττρατοϋ 
άνέργεται εα 1648, δ δε των ^ονευθίντων είς S97. Έν Ήπέίρψ 
δεν ει*α<  ετι γνωστός έπισήμως 4 άριβμος τών τραυματιών ούτε τών 
φονενβέντων’υπολογίζονται όμως ύιίέο τούς .800 τραυματίαι.



«8 Η ΦΥΣΙΣ

μήλα· ήγείρετο συνήθως τής τραπέζης εύθύς ώς ήσθάνετο 
τήν παρουσίαν τού καρπού τούτου. Έάν δέ προσεπάθε-t νά 
ύπέρνικήση τήν άποστροφήν του ταύτην,προσεβάλλετο πάν
τοτε ύπδ άφθονου αιμορραγίας τής ρινός.

'O Gardanne αναφέρει,δτι άνθρωποι κοιμώμεν.οι είς άπο- 
θήκην περιέχουσαν ρίζας μέλανος ύοσκυάμου ήγείροντο κατε- 

' χόμενοι ύπδ νάρκης τινδς καί κεφαλαλγίας, ήτις παρήρχετο 
ιις τινα; τούτων κατόπιν έμέτου ή Ισχυρά; άπδ τής ρινός 
αιμορραγίας.

Ό Chardin παρατηρεί,ότι οί άφαιροΰντε; άπδ τοΰ ζώου 
Μόσχου τον σάκκον τόν περιέχοντα τδν μόσχον δέον νά άπο- 
φράττωσιν καλώς τήν ρίνα καί τό στόμα’διότι δσάκις παρα- 
λείπωσι τούτο,ύφίστανται σφοδρά; άπδ τής ρινός αιμορρα
γίας, όφειλομένας άποκλειστικώς είς τήν έντονον τοΰ μόσχου 
οσμήν. » '

Ό Bartholin περιγράφει τήν αντιπάθειαν, ήν ήσθάνετο 
ολόκληρος οικογένεια πρδς τδ βούτυρον καί τδν τυρόν. Ή 

'αποστροφή αδτη ήτο τοσοΰτον μεγάλη, ώστε δσάκις τάπαι- 
δία ύπεχρεοΰντο διά θωπειών ή άλλου'τίνος μέσου νά ύπερ- 
νικήσωσι τήν άποστροφήν τωντκύτην, προσεβάλλοντο πά· 
ραυτα άπδ ναυτίαν καί επιστάξεις.

I.

*». J1 *~

Ο ΔΥΤΗΣ

¥

Οί δΰται, οΐτινες. 
άγρεύουσι τά κοράλ
λια, τούς μαργαρίτας 
(τδ βέρβιρι) καί τούς 
σπόγγου; έν ταΐ; πα— 

• . ραλίαίς τής ’Ινδικής 
.θαλάσσης, ' τοΰ.Περ-
.σικοΰ. κόλπου καί τής ι 
Μεσογείου,, είναι δύο.

/ ειδών, δΰται γυμνοί, .
' ' άνευ ούδεν|ς έφο^ίου j 

καί μέσου,- άλλ-’έίιτε- " 
λώ; γυμνοί καί δΰται 
οϊτινεςφοροϋσι τον κα
ταδυτικόν . λεγόμενον 
κώδωνα, ώς παρίστη- 
σιν ή ήμετερα είκών 
καί δυνάμενοε νά κα— 
τερχωνται καί δεαμέ- 
νωσιν εργαζόμενοι έν 

- τή θαλάσση έπί πολ— 
λήν ώραν. Οί πρώτοι 
σχεδόν τήν σήμερον έ- 
ξέλειπον, άφ’ δτου 
έφευρέθη δ καταδυτι-, 
κός κώδων, δι’ού δύ—

• ναται ν’ άναπνέη ά— 
έρα, δ έν αΰτφ έγ- 
κλειόμενος, δια μέσου 
σωλήνος, συγκοινω - 
νοΰντο; μέ τήν επιφάνειαν τής γής, έξ ής τφ έκπέμπεται 
ό άηρ δι’αεραντλίας.Ό γυμνός δύτης δύναται νά κατέλ- 
θη μέχρι 5—10 μέτρων ύπδ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 
καί νά διαμείνη ούχί περισσότερον τών πέντε λεπτών τής 
ώρας, ένώ δ φερων τόν καταδυτικόν κώδωνα δύναται νά 
κατέλθη μέχρι; εξήκοντα μέτρων καί νά διαμείνη ύπδ τήν 
θάλασσαν μέχρι; : ήμισείά; καί πλέον ώρας. Άλλ’ έν άμ- 
φοτέραις ταΐς περιστάσεσεν δ κίνδυνος είναι μέγιστος^ διότι 
τοΰ μέν γυμνού ή ζωή κινδυνεύει έκ τών θαλασσίων ρευμά
των; τής άσφυξίας,ένώ συγκρατεΐ έν έαυτφ τήν πνοήν του 
μή δυνάμενου ν’ άναπνεύση, τών θαλασσίων ζώων κτλ. 
τοΰ δέ φέροντο; τον κώδωνα έκ τής δυσαναλόγου έκπομπής 
τού άέρος, διότι εί μέν στρέψη ύπερβολικώς τόν τροχόν τής

Ο 8ύτΐ)ς.

Ό John Mackenzie τέλος εις τινα πραγματείαν αΰτοϋ 
περί τών παθολογικών αντανακλαστικών φαινομένων της 
ρινος αναφέρει,δτί είς άτομά τινα ή οικογένειας ολοκλήρους 
παρκτήρεΐται ιδιαιτέρα φις αντιπάθεια ιίς ώρισμένα τινα 
άνθη ή τροφάς, έκδηλουμένη δι ’ έπιστάξεων, έντονων κα
θάρσεων ή καί έπιληπτοειδών παροξυσμών.

Αί τοιαύται της ρινδςαίμορραγίαι δέν ειχον δναφύγει τήν 
προσοχήν και τών αρχαιότερων συγγραφέων.

Ήδη γεννιέται ή έρώτησις πώς εξηγούνται αί τοιαύται 
έπιστάξεις καί είς ποιαν κατηγορίαν δέον νά κατατάξωμεν 
αύτάς.

Είναι γνωστόν,οτι είς τδ πάχος τοϋ "βλεννογόνου τη; ρινός 
ίγκλείεται ίστδς αληθώς διεγέρσιμος, δστις τίθεται μετά με · 
γίστης ευκολίας είς σφρίγος έκ συμφορήσεως, είς τινα άτομα 
νευρο-αρθριτικής διαθέσεως. ’Εάν δέ η έντασις της συμφο- 
ρήσεως ταύτης ύπερβή τό optov της ελαστικότητας τών διε- 
σταλμένων αγγείων, άτινα καθιστώσι τον ιστόν σηραγγώδη, 
διαρηγνυνται ταΰτα, ή δέ ρήξι; τούτων συνεπιφέρει καί την 
ρηξιν τοΰ βλεννογόνου της ρινός.

Δ.

μηχανής δ παρέχων 
τόν άέρα άνωθεν, έκ- 
■πέμπεται πολύς άήρ 1 
καί Λ δύτης, πνίγεται, 
εί δέ άνεπαρκώς,στε
ρείται τοΰ άναλόγου 
άέρος καί αποθνήσκει 
έξ ασφυξίας.

Παρέστην προ δω
δεκαετίας προ τοιού- 
τρυ,. δυστυχήματος . έν. .. ’ 

ή Άγίή:. Πελαγία τών 
Κυθήρων, δτε τριί- 
στιον ’Ιταλικόν σκά
φος ήγρευε σπόγγους 

- διά, καταδυτικού κώ
δωνος. Ή λειτουργία 
τής μηχανής άίφνι- 
δίως είχε σταματή
σει, διότι οέν έπανήρ— 

J χετο άνωθί δίκην πομ
φολύγων, δ αποπνεό
μενος έκ τοΰ σώματος 
τοΰ δύτου άήρ (άν— 

■ θρακεκόν όξύ) καίνοή— . 
σαντες τον κίνδυνον οί 
άνω ίστάμενοι, άνέσυ- 
ρον άμέσως τόν κώδω
να, έξ ού έξήξαν νε
κρόν τδ σώμα τοϋ ά

τυχούς δύτου, οπερ έτάφη έν συγκινήσει παρά τή Αγία Πε— 
λαγί$.

Οί δΰται πληρόνονται άδρώς, εύρίσκουσι πολλάκις θησαυ
ρούς έν τή θαλάσση καί μετ’ ολίγα έτη· πλουτίζουσι.

Άλλά τί τδ όφελος ; · ,
• Τοϊς στοιχίζει πολλάκις ή ζωή 1

ΕΝ ΩΡΑι ΘΥΕΛΛΗΣ!
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; . Μαίνεται ή .θάλασσα, έίαγριοΰτα: ό άνεμος και φεύ-
. ,,γςυοι πρ.ό αύ,τοΰ τά πτηνά,ένώ οΐ άνθρωποι δειλοί άπο-
• σύρονται ε«\τάς οικίας των. -Έπίκειται θύελλα. Τά
• σύννεφα; ιτραδάίνΡΜάιν είς τό. δργαν των, συστέλλονται

. άνωθεν τής παραλίας καί μόνη ή σύζυγος τού ναύτου 
άδήμονοΰσα καί άψηφοΰσα τό ψύχος καί τήν βροχήν έρ
χεται καί σταματά έκεϊ, προοηλοΟρα στερρύς τό ομμα 
έκεϊ όθεν αναμένει αυτόν, Άδημονεϊ, καραδοκεί, τήν 

γ γ στιγμήν νά ψωνήοη το' «Άχ!» καί τό σκότος σύν τώ 
Υ· γ θρρύδω τής θυέλλής τή κλείουσι πάσαν ελπίδα καί απελ

πισίαν !
Δέν δύναται νά παραμείνη πλέον εκεί. Ένδομύχως τι 

. τή λέγει, ότι δέον ν’ άποσυρθή, ένώ ο ουριγμός. τοϋ 
j ανέμου τή ψιθυρίζει εΐς το cue, ότι τό άποόησόμενον 

• - είναι έργον μόνον τοΰ ©εοΰ καί μάτην προσδοκά.

Ή νέα άπελπϊς τότε καί ανίσχυρος απέρχεται είς τόν 
’ οίκον της, οπού έν σιγή παραδίδεται εΐς τάς αγκόλας 

τής έλπίδος καί τής παρηγοριάς !
Είς τήν δέησιν !

Ι»οβς.

: ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΗΕΙΔΙΟΤ 
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΦΙΑΙΠΠΟΤΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ 

(3υνέχεια’ toe προηγ. υύλλον.)

: Υ

' Ό κλήρος ένταϋθα κρατεί θέσν» άρ. 
1 μόζουσαν αύτφ καί αξιοπρεπή, έπαξίως 

αντιπροσωπευόμενος ύπό τών φιλογενε- 
στάτων καί έξαιρέτων ιερωμένων Παπα- 
πέτρου Οικονόμου καί Μαντζσυρανίδη 
Παπαγ.εωργίου, οίτινες όμολογουμένως 
είσίν ενάρετοι καί εύπαίδευτοι,έκτελοΰν- 
τες μετά, θρησκευτικής εύλαίίας τό κα
θήκον αύτών, δι' όπερ άγαπώνται ύφ’ 
απάσης τής κοινότητος.

‘ J Είς τόν Πύργον έμεινα καί πάλιν άλιγίστας ήμέρας, καθ’άς 
έγνώριία τόν κ, Καλογιάνην, σοβαρότατο», φιλόμουσον καί εύ- 
παίδευτον άνδρα, συνδρομητήν δε τής «Φύσεως» μεθ’οδ είπο
μεν άρκετά'καίφαίνεται έμπειρος και γνώστης τών συγχρόνων 

' πραγμάτων’ τόν κ. Μπίλήν καί τήν αξιόλογο·# σύζυγόν του, 
•ήτις χωρίς νά τό έγνώριζ®», είναι αδελφή τής Δεσποινίδος Εύ- 

. ρυδίκης Ζωγράφου, μεθ ’ής ειχον ταξειδεύσει κατά τό άπό Πυρ- 
' ' γου εις Κωνσταντινούπολή περισυνρν τίξείδιόν μου καί ήτις

μοί έξέφρασε τάς ευχαριστίας της δι’ οσ« έγραψα περί τής α
δελφής της, άναγγείλασά μοι «ν ταύτφ τούς ευτυχείς άρραδώ- 

ι νας ταύτης έν Κωνσταντινουπόλει μετά Χαλλίστου νέου. 'Ομοίως 
' έγνώρισα ενταύθα καί τόν κάλλιστον και εύγενέστατον νέον χ. 
; Νιχ. Πετρόπουλον, υποπράκτορα τής ρωσσικής άτμοπλ^χής 

εταιρίας, μεθ’ ού μάλιστα συνέφαγον καί συνέπιον άφθονόν ώ' 
. ' ραΐον ζΰθον καί όστις άναντιρρήτως κατήγαγε τά πρωτεία, διότι 

'■ δέν έπίστευον, ότι θά με ύπερεδαινεν, 01 κοσμοπολϊτα: άγα- 
πώσι τά πολλά και έκλεκτά φαγητά καί ποτά καί ένόμιζον οιι 
θά ήτο μετριότερος, άλλ όπόταν ειδον τάς γλωσσικάς εύφραδείας 

' τού καί τάς κοσμοπολιτιχάς γνώσεις του, έστην ήττημένος. Εί
ναι λαμπρότατος νέος και κοινωνικός ύφ’ δλας τάς επόψεις. Ή 

■ δέ νεαρά ομοίως καί .αγαθότατη σύζυγός του έκ Κωνσταντινου- 
■ ' πόλεως καταγόμενη, εινε λεπτότατη, έχει άρίστην ανατροφήν 

’ καί.πολυ καλούς τρόπους έν διασκεδασεσι καί συναναστροφές. 
' Μέ προσεκάλεσαν 8έ καί είς γεύμα καί διήλθομεν εύαρέστους 

. όμοΰ καί φαιδροτάτας τινάς ώρας.
Ό Πύργος δέν υστερεί χσόώς προς τάς θεατρικός διασκε

δάσεις. Αδύνατον έκάστοτε νά μή διέλθη έκεΐθεν θίασός τις και 
παραμείνη έπί τινας ημέρας. Κατά τήν εποχή» ταύτην εΰρί- 
σκετο εκεί ό.καλλιτέχνης ’Αθ- Μοΰτσος. διευθυντής μικροΰ 
μεν άλλά θαυματουργού διασκεδαστικοϋ θιάσου έξ άνδρεικέλλων, 
όστις έξετέλει τραγικός καί χωμίκάς παραστάσεις πολύ έτι-νχεϊς 
διά τώνφυσιχωτάτων καί περιέργων νευροσπάαιων του. Άπε-

μιμούντο δέ ταΰτα τοσοϋτον κακώς τά διάφορα πρόσωπα άτινα, 
όπεδΰοντο,. ώστε έκίνουν εκάστοτε τον θαυμασμόν, τήν θυμη
δίαν καί τους γέλωτας τών παρισταμϊνων. ’Εκτός 3έ τούτον 
ό κ- Μούτσος άπκμιμίϊτο καί τάς φωνάς των διαφόρων ύπο- 
δυόμενων προσώπων, πότε ολίγων καί πότε περισσοτέρων καί 
τό θέαμα όυτω καθίστατο τέλειον·. Εις τάς ’Αθήνας δέν ειχον 
ίδεϊ τοιοΰτον, σχετικώς τελειότεραν. ’Α,λλά έκτος τούτον είνε 
και ζωγράφος επιτήδειος, διότι παρεσκεύυζε εικόνας πολύ κομ- 
ψάς, καλλιτεχνικός και επιτυχείς. Τέλος ύποθε’τω, αν ό κ. 
Μούτσος είχε τ’άπάιτουμένα, θά 'συνηγωνίζετοπρός τον γνω
στόν.μας κ. Χόλδεν, τόν θαυματουργόν τών νευροσπάσιων, ο-· 
στις έχει καταθέλξει τόν κόσμον διά τών τοιούτου είδους παρατ. 
στασεώντου.- Υ ?< <

‘Εν τή άρχαιότητι,ώς γνωστόν,ή Βουλγαρία,ή μάλλον ή θρά“ 
κη έφημίζετο διά τά πλούσια μεταλλεία της έκ χρυσοϋ και μολύ- 
θδου και άλλων φυσικών προϊόντων, ώς καί διά τούς άρίστους . 
αυτής ίππους*Ηδη  δέ έπέπρωτο μετά .χιλιάδάς έτη ν’άνα- 
καλυφθή πλούσιον μεταλλείου χρυσού, μολύβδου,’ χαλκού και 

' σιδήρου είς θέσίν Καραμπαίρι,μίαν ώραν άπεχουσαν' τοΰ Πύρ
γου παρά τοΰ κ.Χαρ',Κλάδου,όστις καί έλαίεν ήδη τό προνό
μιο» τής έκμεταλλεύσεως δί’ όλα τά είδη τών εμπεριεχόμενων ι 
μετάλλων, καί όστις συνεταΐρισθείς μετά τώ*  κυρίων Γρ. Πά- 
παδοπούλόυ καί Γ Δαμουχτσοπόύλόυ.προεύησαν εις τά προ
καταρκτικά σχέδια καί δαπανάς. Είς τήν κορυφήν τής θέσεως 
ταύτης φαίνεται υπάρχει και χαλχοπυρίτης είς αρκετήν πο
σότητα, είς βάθος δέ δύο χιλιομέτρων άγνωστον τί θά περιέχη 
διότι δέν προίόησαν έτι είς μεταλλευτικάς άνασκαφάς καί ερ
γασίας. Υποτίθεται 8μως,8τι θα ήνε πλούσιον μεταλλείο»,έπει-' 
δή δέν έσχηματίσθη ακόμη πρός έκμετάλλευσιν τοΰ μεταλλείου 
τούτου ή άπαιτουμένη έταιρεία, μολονότι τοϊς έγένοντό άρκεται 
μέχρι τοΰδε προτάσεις πρός συναιτερισμόν και έκμετάλλέυσίν 
αύτοΰ. Έλπίζομεν, ώς εύχόμεθα. τη- δραστηριότητι τών-άκα- 
μάτων ιδρυτών αύτοΰ κυρίων Κλάδου, Παπαδοπούλοα καί Δαχ- 

I μουτάοπούλου, νά Ιδωμεν έν τάχει καί έπί αίσίοις' οίωνοίς 
I προοδεΰον τό σπουδαίου και ωφελιμότατου διά τήν Βουλγαρίαν 

απασαν έργον τοΰτο.
Παραμείνας έν Πύργιρ ίως τέσσαρας ήμέρας, τήν έπαύριον 

Κυριακήν άνεχώρηοα διά Φιλιππούπολϊν, διά τοΰ πρωΐνοΰ σι-, 
δηροδρομικοΰ συρμοΰ τής έκτης και. ήμισείας.ώρας. Ό Πύργος 
συνδέεται ώς γνωτόν, μετά τής- Φιλιππουπόλειβς σιδηροδρομι
κός, τό δε ταξεΐδιον τούτο είναι πολύ «ύχάριστον καί ρωμαντι- 
κόν, διότι διαβαίνει ·τις διά πολλών καί ωραίων τοπείων, ποι- 
κιλλόντων τήν έκτεταμένην ταύτην τής ιστορικής Θράκης πε.- 
διάδα, τήν έσπαρμενην ουσαν πάντοτε διά σίτου καί καλαμθοκίου 
καί ήν έπιχαριτως διέρχεται ό Εδρος ποταμός, έλικοειδώς βαί- 
νων άνα ταύτην. Εφέτος όμως, ένεκα τών αφθόνων ύετών και 
ομόρων καταπλημμυρησάντων ταύτην,' κατεστράφησαν πάντα.τά 
γεννήματα έν άπάση σχεδόν τή Βουλγαρία καί Ρωμουνία. Ήτο. 
δέ λυπηρόν τό θέαμα νά βλέπητις ζωηρά έτι τά ίχνη τής κατα
στροφής. Τά δδατα έκάλυπτον έτι πολλά μέρη τής απέραντου 
εκείνης πεδιάδας, «αλλαχοΰ δέ τά σεσηπότα σπαρτά έκλιναν 
ύπό τό βάρος τής ίλυος πρός τήν γήν, ενώ πληθύς πελαργών· 
περιεδιάθαζεν έν θλίψει τήδε κακεϊσε καί ώσεί καταθλιδόμενων 
διά τήν μεγάλην καταστροφήν. Τήν πεδιάδα ταύτην στολίζου*  
σι πθϊ> καί που μικροί τινές ώραίοι λοφίσκοι. '

Σιδηροδρομοΰντες διήλθομεν διάφορα χωρία, κωμοπόλεις καί 
σταθμούς, τον Αϊτόν, τό Κά^νδατ, 'Γάμπολιν, Τόρναίον καί 
Σέμεν.Αί τελευτάϊαι μάλιστα αύται κωμόπολείς κείνται έπι ώ- 
ραιοτάτης θέσεως, είναι κομψότατοι, καί διαχωρίζονται ύπό τοΰ· . 
Έβρου, όστις σχηματίζει ένταϋθα ώραιοτάτους έλιγμούς καί 
ζωγραςιχωτάτας καμπόλας. Ένταϋθα παρεμείναμεν περί τήν 
ήμίσειαν ώραν χαί έφάγομεν, είτα δέ έχκίνήσαντες διήλ- 
θομεν τοΰ ωραίου χαί Ιστορικού ΓΙαζαρτζηχίου,τοΟ Βορίσοδγράδ. 
ήτοι πόλεως τοΰ Βογόριδος κληθείσης οΰτω πρσς ανάμνησιντής 
γεννήσεως τοδ πρίγκιπος τής Βουλγαρίας και άλλων τινων 
πλέον ή ήττον ασήμαντων σταθμών και τήν έδδόμην τής εσπέρας 
άφίχθημεν είς τήν Φιλιππούπόλιν.

Επειδή δέ ή πόλις αΰτη χεϊται έν τή Θράκη χαί τυγχάνει 
μεγίστης σημαντικότητος, πιστεύομε», ότι οι ημέτεροι συνδρο- 
μηταί θά έτιτρέψωσι ν’ άναφέρωμεν καί σχετικά τινα περί τής 
χώρας ταύτης υπό ιστορικήν όλως καί γεωγραφικήν έποψιν.

Ή Θράκη τό πάλαι κατφκεΐτο άπό πολλούς λαούς, οίτινες 
ειχον Ιδια έθιμα καί νόμους, ώς ειχον οί παλαιοί Έλληνες’ 
ήτο δε περίφημος διά τήν ευφορίαν της καί τά προϊόντα της.

Έξ «μνημονεύτων δε χρόνων κατφκήθη ύπό 'Ελλήνων, καί 
φημίζεται τό θρακικον έθνος ώς άγχινούιτατον καί ευσεβέ
στατο» περί τά θεία. Κατ’ έξοχήν δέ έλατρεύετο παρά τοϊς 
θραξιν ό "Αρης, ώς καί ό Διόνυσος καί ό Βάκχος .

Ή Θράκη συνορεύεται άνατυλικώς μέν μέ τόν Εΰξεινον 
Πόντον, μεσημβρινοί; δέ μέ τήν Προποντίδα καί το Αίγαϊον' 
Πέλαγος- τό όρος δέ Ροδόπη καλύπτει μέγα μέρος τής έπι- 
φανείας αύτής, ό δέ ποταμός "Εβρος διατρέχει άπασαν τήν 
κοιλάδα τής Φιλιππουπόλεως. Μέρος τής Θράκης ώς γνω
στόν. κατέχεται νΰν ύπό τών Βουλγάρων, οίτινες βαθμηδήν δι- , 
έκδικοϋσι τό δλον. '

Τό ονομα τών Βουλγάρων πρώτον ήκούσθη είς τήν Ευρώ
πην έπί τοΰ Αύτοκράτορος Αναστασίου τοΰ.Α', έν έτει 489 
μ. χ. Τελευταίο*  δέ έν έτει 679 διαπεράσαντες οί Βούλγαροι ί 
τόν "Ιστρον ΰπό τόν αρχηγόν αύτών Βχεδαίαν, έκυρίευβαν τά 1 
βόρεια μέρη τής Κάτω Μυσίας και έτοποθέτησαν προσωρινώς 
τήν ήγεμονίαν των είς τήν Βάρναν, είτα εις Τύρνοδον, κτλ. 
Τποδουλωθέντες δέ βαθμηδόν κατά καιρούς, έδιώχθησαν ύπό 
τοΰ κυριάρχου Αύτοκράτορος τής χώρας ταύτης, εσχάτως, δέ 
έπανέκτησαν τήν ελευθερίαν των,, ώς γνωστόν, τή συνδρομή τής 
ομοθρήσκου Ρωσσίας.

Ή Θράκη ήκολούθησε τήν αυτήν πολιτικήν μεταβολήν τής 
' τύχης, ην ήκολούθησε κατά καιρούς ή κυρίως ’Ελλάς. "Υστε

ρον δέ, ώς καί ή 'Ελλάς άπασα, ουτω και αΰτη ύπετάχθη 
ύπό τό Ρωμαϊκόν σκήπτρον τής Ρώμης, ύπό τής οποίας ώνο- 
μάσθη άπασα ή ευρωπαϊκή Ελλάς καί ή Θράκη Ρωμανία 
καί κοινότερου Ρούμελι. Έ*  δέ τής ιστορίας, τών ελλη
νικών επιγραφών και νομισμάτων κατάδηλον γίνεται, οτι όπως 1 
καί ή Ελλάς, οΰτω καί ή ©ράκη διετήρησε τήν ’Ελληνικήν 
αυτής εθνικότητα καί αύτονομίαν.

Έπι τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ώς γνωρίζομεν, ή ελλη
νική γλώσσα «χε γίνει κοινή σχεδόν εις ολον τόν παλαιόν Κό- 1 
σμον, καί μέχρι τών ’Ινδιών-αυτών φθάσασα, τής όποιας ήχρή- 
σις διετηρεΐτο καί εΐς αυτήν τήν Ίόυδαίαν, μέχρι τοΰ Ίησοΰ 
Χριστού, οτε ούτος μετά τών μαθητών του άπεθέωσε ταύτην 
έν τοϊς βιδλίοις τής θείας διδασκαλίας το°’ μετά δέ τήν μετα
φοράν τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας έκ Ρώμης εΐς Βυζάντιον 
έγένετο αΰτη ή επίσημος γλώσσα, έπικρατήσασα τριάκοντα 
περίπου εκατονταετηρίδας. "Ωοτε οόδεμία άμφιδολία υπάρχει, 
8τι ή θ^άκη ώνομασθεϊσα ’Ελλάς έπί Φιλίππου τοΰ Άμύντου . 
κοινήν είχε τότε καθ' όλα καί τήν ελληνικήν γλώσσαν. 1

Ή Φιλιππουπολις κείμενη έν τφ μ«σφ σχεδόν τής όλης 
έπαρχίας ποτίζεται ύπό τοΰ Έδρου ποταμού, τανΰν δέ Μαρί- 
τσας, περί τάς δχθας τοΰ οποίου λέγεται, δτι κατεσπαράχθη ό 
Όρφεύς ύπό τών Θρακικών γυναικών. Μαινάδων καλούμενων, 
απέχει δέ τής Ροδόπης περί τάς τρεϊς ώρας. Έπί του δψη- 
λοτίρου όρους τής Ροδόπης έκειτο τό Μαντεΐον τού Διονύ
σου, όπου άνετράφη ούτος, Νΰσσα τό μέρος τοΰτο καλούμενου 
καί 8περ μεγάλως συνέδαλεν είς τήν έξήμέρωσι» τών αγρίων 
ηθών τών λαών τής Θράκης.

Ή Φιλιππουπολις εκαλείτο τό πάλαι Καλύδη καί Εύμολ- 
πίας ύπό τοΰ Εύμόλπου τοΰ πρώτου οίχιστοΰ αύτής καί ήτον 
ασήμαντος πόλις, άνεκαινίσθη δέ καί ανηγέρθη είς μεγαλού
πολιν έπί τής έποχής τοΰ Φιλίππου τοΰ Άμύντου, τφ 334, 
πατρός τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, άναδάντοί δέ είς τόν θρό
νον τής Μακεδονίας έν ετει 360 π,Χ. Ή μεγαλόπολις αΰτη 
έκπαλαι είναι ώκοδομημένη έπί τριών λόφων.συνημμένων άλήλ- 
λοις καί φαινομένων μακρόθεν ώς Τρίπους, διό καί Τριμόντιον 
εκαλείτο. Έκ τούτων ό μέν είς ό καί ύψηλότερος καλείται 
λόφος τών Σχοινοβατών, διότι οί σχοινοδατοΰντες τό πάλαι έ- 
μαρτυροΰντο έντεχνοι καί ίριστοι σχοινοδάται. Παρά τοϊς εί- 
ρημένοις λόφοις καί έτεροι τέσσαρες ύπάρχουσιν, ιδία ό ΰψι- 
στος πάντων, Νυμφαίος ΐΛλούμειος, οίύ όπήρτχε τό πάλαι 
βωμός ελληνικός .των Δρυάδων Νυμφών καί όπου μέχρι του- 
νΰν εύρίσκονται ϊχνη ερειπίων. Ή δέ κορυφή τούτου είναι τό
σον επίπεδος, ώστε μέχρι τοΰ 1820 υπήρχε» επ' αύτής άμπε
λος, κτήμα τοΰ άοιδήμου έν ίερευσ: Κ. Οικονόμου Φιλιππου- 
πόλεως.

Τήν καλλονήν δέ τής πόλεως ταύτης. μεθ*  ής δ Φίλιππος 
έκτιβεν αΰτήν εξιστορεί καί Λουκέανός ί Σάμοσάτευς έν έτεί 
161 μ. X, ’Ερμής, Ηρακλής καί Φιλοσοφία, διαλεγόμενοι 
έν τφ διαλόγφ «Δραπέται». Το πρώτον,ώς είδομεν, εκαλείτο 
Εύμολπίάς ύπό τοΰ πρώτου οίχιστοΰ αύτής, ειτα Καλύδη ύπό 
τών κατοικησάντων έν αύτή Καλυδητών Ιίησσών, ύστερον δέ 

Φιλιππουπολις ύπό τοδ μεγαλοποιήσαντος ταύτην Φιλίππου ία 
ειτα έκλήθη Πονηροίπολις καί Δουλούπολις, ένεκα τών είι 
αυτήν κατοικισθέντων Πονηρών καί ύποδουλωθέντων ΰπό Φι
λίππου τοΰ Άμυντου, καί μετά ταΰτα έκλήθη Τριμόντιον, ύπό 
τών γραικορωμαίων, ήτοι πόλις Τρίλοφος. Νΰν δέ οί κυρίαρχοι 
αύτής μετεκάλεσαν έπί τό βουλγαρόφωνον Π ο ο ύ δ ι ν καί έπί 
τό τεχνιχώτερον Π λ ώ δ δ η φ, θηρεύοντες διά τοΰ μέσου 
τούτου τύπον έθνηκότητος.

("Επεται συνέχεια).

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ 
ΛΙέας άρτος

Άπό τινων μηνών κατασκευάζεται έν Λονδίνφ περιεργό- 
τατος άρτος, -άπ,οτελών πλήρη τροφήν εύχυμωτάτην, καί 
ευπεπτον. Πολυτελή χημικά πειράματα .έγίνοντο, άτινα 
τέλος έστέφήησαν ΰπό επιτυχίας. Ό « Ημερήσιος Τηλέ
γραφος » δημοσιεύει άρθρο» προκαλέσαν μεγάλην συζήτησιν, 
δ δέ κατασκευαστής τοϋ νέου άρτου άναπτύσσει τήν Επιστη
μονικήν βάσιν τής αναλογίας τών ποικίλων συστατικών του^ 

ι Ό. άρτος ούτος είναι έν σχήματι διπυρίτου, βάρους 30 
' δραμίων έκαστος, καί βεβαιοϋται δτι δυο τοιοϋτοι άρκοϋσιν 

όπως δημιουργήσωσι σιδηράν κράσιν.
Ώς τροφή ιδίως στρατιωτών δ νέος άρτος είναι πολύτι

μος. Ώς δέ λέγει έν τή πρός τό» «Ημερήσιον τηλέγραφον» 
επιστολή του ό ΐφέυρίτης αΰτοΰ,» καιρός είναι νά έρωτήση 
τις .» τί ε”στιν άρτος; »

Ή πρόοδος τής νεωτέρας χημείας μετέβαλεν ουτω τάς 
. περί τροφής και διαΐτης δοξασίας, ώστε δ,τι έλέγετο άρτος 
1 πρό τινων έτών, σήμερον αποτελεί δλως ανεπαρκές είδος 

τροφής. Πρό ολίγων έτών έθεωρειτο ώς άρτος πάσα ζύμη 
άλεύρου ψηνομένη μετά ή άνευ προζυμιού.

Άλλ’ «ί μέθοδοι ήδη ήλλαξαν, κατασκευάζονται δέ 
παντοΐα είδη άρτου, χωρίς άλευρον, χωρίς πϋρ καί χωρίς 
προζύμίον. ’Εκτός τών σιτηρών, σήμερον οί καρποί άποτε- 
λοϋσι την βώσιν του άρτου. Ούτως ίχομεν. άπό τίνος άρτον 
έκ βανάνης. Βραδύτερον κατεσκευάσθη άρτος έκ καρύων 
μετατρεπομένων είς κόνιν. Ό γνωστός δέ κοινωνιολόγος συγ
γραφείς καί χημικός W. Macdonald έπέτυχε τέλος νά 
παραγάγη άρτον συνιστάμενον έκ παντοειδών καρύων καί 

ι ξηρών καρπών. Δώδεκα διάφορα είδη καρύων καί ξηρών 
I καρπών έν ποικίλαις άναλογίαις καί άναλόγως τής έποχής 

τοϋ έτους συνέρχονται είς παραγωγήν τοϋ θαυμάσιου τούτου 
άρτου, δστις τρωγόμενος είναι λίαν ευάρεστος, έχων γεΰσιν 
8λως διάφορον έκαστου τών άπστελισάντω» αύτόν συστα
τικών.

Γίνεται δέ χρήσις άποκλειστικώς προϊόντων πρώτης ποίό- 
τητος, άλλως οέν παράγεται άρτος καλός. Τά συστατικά 

. ταΰτα συντίθενται κατά επιστημονικήν ολως μέθοδον, ϊνα δ 
παραγόμενος άρτος άποτελέση πλήρη καί αυτοτελή τροφήν, 
χωρίς νά έχη τις ανάγκην νά τρώγη τίποτε άλλο καί συ
νάμα ϊνα, κατά τάς έποχάς τοϋ έτους, ή γεϋσις ποικίλλη 
καί οΰτω ή μονοτονία άποσοβήται. Άλλά δύναται τις νά. 
συνοδεύη τον άρτον «τοϋτον μετά νωπών καρπών τής εποχής, 
ό'τε δίδεται μείζων ευχυμότης είς άμφότερα.

ΊΆχνιχον έλαφίντενον όοτοΰν

ι Έν τινι καψενείω τών Παριοΐων τό οψαιριστήριον (bil- 
lard') έγένετο «φορμή περιέργου σνακαλύψευς. Παίκτης 
τις ανάπτωντό σιγάρον του, άψ^κε έξ απροσεξίας νά πέση 
σπινθήρ έπι της σφαίρας, ήν ητο έτοιμος νά κτυπήση, 
πρός μεγάλην ο έκπληξιν,τΰν παρισταμένων ή σψαϊρα 
ήρχισε νά καίηται ως ισπανικός κηρός, άναδίδουοα φλόγα 
αίθαλώδη. Έσπευσαν τότε νά σόύσωσι τήν σφαίραν, άλλά
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δέν κατόρθωσαν τούτο, ουτω δ’ αυτή έκαίετο έπί έν τέ
ταρτον, ολίγον δέ έλειψε τδ πΰρ νά μεταδόθηκα! έπί τού 
σφαιριστηρίου. Ή σφαίρα αύτη ήτο κατασκευασμένη έκ 
τεχνητού έλεφαντίνου δστοΰ· τδ μίγμα τοΰτο σύγκειται έκ 
■βαμβακοπυρίτιδος καί κάμφουρας, συμπηγνυό^ενον δέ καί 
άποίήραινόμενον αποτελεί σκληράν ουσίαν έλαστικήν, αυτή 
δ’ έπεζεργαζομένη λαμβάνει εντελώς τήν μορφήν έλεφαν
τίνου δστοΰ, πλήν είναι λίαν εύφλεκτος.

Ωφέλιμον λοιπόν είναι· νά έπιστήοωμεν τήν προσοχήν 
έκείνων οΐτινες φέρουσιν είς τάς χεΐρας αύτών κομβία κα- 
τεσκευασμένα έκ τοιοάτου τεχνητού έλεφαντίνου δστοΰ 
μήπως απαίσιος τις σπινθήρ μεταδώοη τδ πΰρ είς τά κομ
βία κα! τδ πΰρ μεταδοθή κατόπιν είς τά ένδύματα.

• Ν. Χνς.

Έπί τφ θανάτω τΛς

ΝΙΝΑΣ Β. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ
(τό γένος Παύλου Ίωάννου)

Τήν ίδατε τήν νγόνυφη ’στα κάτασπρα ντυμένη ; 
Τήν ΐδατε τήν Νίνα μας τήν νεκρεφορεμένή ;
'Σ Ινα νησί άγνάντευε ό χάρος νά τήν παρη 
Γρ ζήλεψε τής λυγερής τά νείάτα καί τή χάρι. 
Έκεΐ τήν ηύρε μόνη της φρεσκοζενιτεμένη 
Έκεΐ τήν παραμόνευε τήν πολυαγαπημένη 
’Απάνω σ άτι άγριο άγριος καβαλάρης 
Έκεΐ έκεΐ τήν/πλήγωσε ό ψυχοκυνηγάρης, 
—Μά ιδού γοργός σαν άστραπή ’σάν άγγελος προφτάνει 
δ σύζυγος τής λυγερής χωρίς καιρό νά χάνη 
κ’αρχίζει πάλαιμα σπαθιών μέ λυσσασμδ μεγάλο 
κι’ είναι θηρία τά άτια τους ποιδ νά νικήση τ ’ άλλο 
Καί πέφτει πέφτει δ άγγελος καί νίκησε δ χάρος 
Γι ’ αύτ ’ άρπαζε τή Νίνα μαν ’στήν άγκαλιάτ ’ ό μαύρος.

Σταθήτε πριν τήν βάλλετε ’στό μυρωμένο χώμα 
Σταθήτε νά τήν κλάψωμε τήν Νίνα μας ακόμα 
Έχει πατέρα τρυφερόν π ’όλημέρής προσμένει 
τήν λατρευτή τήν κόρη του τήν πολυαγαπημένή 
Έχ’ Άδελφαίς πολύτιμες π’άκόμα δέν πιστεύουν 
Πώς έχασαν τήν Νίνα τους καί πάντα θά προσμένουν 
Νά λθή απ’ τδ ταζεϊδί της άπ’ τδ νησί έκεΐνο 
Πού άφησε τά νειάτα της κι ’έσβυσε ’σάν τδν κρίνο. 
Κι ’ άφίνει ταίρι τρυφερό καί πολυαγαπημένο 
Γι’ αύτδ κΓ δ ^άρος ζήλεψε πώς ήταν τεριασμένο 
Καί νίκησε ’στο πάλαιμα, τήν πήρε στή μεριά του 
Τήν έχασε ό σύζυγος άπδ τήν άγκαλγά του.

Ψυχή τής Νίνας δέχθητι δάκρυ ψυχής ένθερμου 
'Αχ ! σβύστηκες ’σάν τόν άφρδ στό φύσημα τ ’ άνέμου.

2 Σεπτεμβρίου 97, Πειραιεύς
Έλίνη Φ<ι>τε&.

ΑΛΗθΕΙΑΙ

\ Πολύ μάλλον τής ούρανιας δρόσον γονιμοποιέ? τήν γήν 
δ ίδρώς τού' γεωργόν»

’Απερίσκεπτος λόγος ομοιάζει πτηνόν, τδ όποιον είναι 
αδύνατον νά συλλαβή τις και πάλιν άφοΰ έκφύγη.

Όπως καί είς τδν περίπατον ούτω και έν τώ βίω, ή 
γυνή πρέπει νά στηρίζεται εις άνδρα μεγαλήτερον αύτής.

Ή βροχή όταν πίπτη ακούεται, όχι ομώς καί ή χιών. 
Και ή συνήθης θλίψις είναι ομοίως θορυβώδης, άλλ ’ ή 
συγκεντρωμένη είναι σιωπηλή.

Όταν τις ήναι νέος πρέπει νά έπιμελήται τδν έαυ
τόν του διά να άρέσκη, όταν δέ δέν ήναι πλέον νέος, 
διά νά μή άπαρέσκη.

Έκαστος έχει τρεΤς χαρακτήρας· έκεϊνον δν δεικνύει, 
έκεϊνον όν πράγματι έχει καί έκεϊνον τδν όποιον νομίζει 
δτι εχει.

Δέν πρέπει νά συναπτή τις φιλίαν πρός έχθρόν,καίπερ 
προθυμότατου δεικνυόμενοντό ύδωρ και θερμανθέν σβεν- 
νύει τό θερμόν ύδωρ.

*Αν ό θάνατος ήτο αγαθόν τι, ή θεότης ήθελε τό κρα— 
τήση δι ’ έαυτήν.

Ή ύπόληψις είναι ίππος δν πάντες θέλουν νά ιππεύσω- 
σιν, «λλ’ ούδείς νά θρέψη.

Ή γυνή είναι άγγελος όταν. . . μάς αγαπά, δαίμων 
δταν μάς αποστρέφηται· ό δε γάμος ευτυχία, όταν δάνήρ 
είναι. . κωφός, ή δέ γυνή. . . τυφλή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
21. Αίνιγμα.

Ειμ«ι ζηλίυτόν λουλούδι, 
Μυροδόλον, δ4ροσ;ρόυ· 
Γίνομαι, «αν σμικρύνω. 
Ωραιότατο» ποτόν.

22. Αίνιγμα. 
Έχατόν μ’ άποτιλοΰσιν. 
Άν μ« άναγραμματίχτης, · 
Έν τη Κιβωτφ του Νώε, 
Πάραυτα να μ» ζητήοης.

23. Αίνιγμα..
Είμαι άνθρωπο; μιχρό; τι; 
Γίγνωμ’ οιχος φάδίρός, 
Άν τόν τόνον μίταθέση;, 
Κα! τό νΐ (ν} τ«θγ, έχτό;.

2*.  Αίνιγμα.
Ζώον δεν «’μαι, άλλ*  αποθνήσκω 
Όταν «1ςΰ5ωρ ΐμβαπτισθώ 
Άν μ’άντιστρέψν,ς, πάση; ο’ιχίας 
Ώς τό πρωτσυον θ’αναφανώ.

25. Αίνιγμα.
Εις τάς έξοχα; χαί πίλιις 
Πάντοτ’έπ’έμοϋ βαδ!ζ«ις 
Άν ψηφίο» τι άλλάξη;
Εις τά'νώτά μου χαθίζιι;. Ν. ϊαχίνης.

Λ.ύβ*ες  τών έν τφ ύπ*  άρεβ. Τ φύλλα» 

Αένεγμ-άτων.

16. Αίνιγμα. ’Βν—πίφ—ι — Έμπ(ΐρΙχοζ·
Έλυσαν αύτό 0 χ. Αιμίλιο; δ Γαλαζινό:, i χ. Δημ. Βαλςριάνης, 

έχ Ψαρρών χα! ή Δεσποινίς Μόλπη Σταθάτου.

17. Αίνιγμα. Το δγαλμα.
Έλυσαν αύτό δ χ. Δημ Βαλεριάνης έχ Ψαρρών, δ χ. Ν. Πα- 

ρασχουύπουλος έχ Πατρών, δ χ. θιόό. Μαστραπάς έχ Σμύρνη; χαί 
& χ. Παντελ. Σουρλη; έχ Πίίραιώ;

Έν’Αθήναιζίχ τοΰ τυπογραφείου τών Καταστημάτων Ά.Κωνσταντινίθου 1897


