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ενικώς δμως παρά τοϊς άν- 
θρώποις δέν ύφίσταται τό 
ένστικτον τοδ προσανατο
λισμοί· πρός άπόδειξιν τού
του Αρκεϊ νά δέσωμεν τούς 
όφθαλμούς μας και θά άντι- 
ληφθώμεν οτι θά μάς είναι 
Αδύνατον νά έπανεύρωμεν, 
τήν Ούραν τής κατοικίας 
μας,άν όλίγα μόλις βήμα
τα μάς παρασύρωσι μα
κράν ταύτης.

Οί άνθρωποι λοιπόν διά 
νά κατευθυνθώσι βοηθοδν- 
ταιύπό τής λίαν Ανεπτυγ
μένης μνήμης μόνον, ήτις 
τοϊς επιτρέπει νά άναγνω- 

ρίζωσιν είς μεγίστην Ακτίνα ολα τά πράγματα, 
δσα άπαξ εϊδον.’Ακόμη δ’ εύκολώτερον προσα
νατολίζονται είς εκτεταμένα μέρη, βοηθούμε- 
νοι άπό τά τέσσαρα σημεία τοδ όρίζοντος, τά 
όποια έξ άμνημονεύτων χρόνων ό άνθρωπος 
μεταχειρίζεται. Ό Ήλιος λ. χ.άνυψοδται έξ 
’Ανατολών καί εξαφανίζεται πρός Δυσμάς- άν 
λοιπόν σταθώμεν, έχοντες τήν Δύσιν έξ Αρι
στερών καί τήν ’Ανατολήν έκ δεξιών, τότε θά 
έχωμεν τόν βορράν πρό ήμών και τόν νότον 
όπισθεν. Είςτρόπον ώστε, βλέποντες τόν -ήλιον 
έν δεδομένη στιγμή καί παραόάλλοντες τήν 
θέσιν, ήν πρό τινων ωρών κατείχομεν, δυνάμεθα 
άμέσως νά εύρωιεεν ποδ εύρίσκονται τά τέσσαρα 
σημεϊα τοΟ όρίζοντος ή τά διάμεσα αυτών, 
όποτε ευκόλως πορευο’μεθα είς τήν διεύθυνσιν, 
ήν θέλομεν, δηλαδή μεταξύ τής δύσεως καί 
τοδ βορρά, μεταξύ τοδ βορρά και τής Άνατο-

Εΐκ. 5. Τήν πρωίαν οΐ 'Αράδες, ΐοιως νομάδες τής 
’Αλγερίας προσεύχονται γονυπετοϋντες καί ύποκλινό- 
μενοι πρδς τδν Ήλιον ανατέλλονςα πρδς τήν διεύ- 
θυνσιν τής Μέκκας.

λής, μεταξύ τής ’Ανατολής καί τοϋ νότου, 
μεταξύ τοδ νότου καί τής δύσεως, ξτε έχομεν 
οκτώ ώρισμένας διευθύνσεις.·

"Αλλος τρόπος προσανατολισμοί έν χρήσει 
ών παρά τοϊς στρατοϊς εϊναι ό Ακόλουθος : Είς 
οίανδήποτε ώραν τής ήμέρας ευκόλως δυνά- 
μεθα νά ευρωμεν τήν. διεύθυνσιν τοϋ βορρά τή 
βοήθεια: ένός ωρολογίου. Έάν ύπολογίσωμεν, 
έν δεδομένη ώρα, τόν άριθμόν τών διαρρευσα- 
σών άπό τοδ μεσονυκτίου ωρών καν έάν τοπο- 
Οετήσωμεν πρός τήν κατεύθυνσιν τοδ ήλίου 
τόν άριθμόν τής πλακός τοδ ωρολογίου τόν 
άνταποκρινόμενον πρός τό ήμισυ τοδ Αριθμοδ 
τούτου, τότε ή γραμμή τών ωρών VI—XII τής 
πλακός δεικνύει τήν διεύθυνσιν «Βορράς— 
Νότος»."Αλλως τε πάσαι αί φυλαί γινώσκουσι
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κάλλιστα τήν διεύθυνσιν τών τεσσάρων σημείων 
τοΰ όρίζοντος,έξ ών τινά έχουν δι’ αύτάς θρη
σκευτικόν ένδιαφέρον.

Οί "Αραβες, έπί παραδείγματι, νομάδες .τής 
’Αλγερίας,προσεύχονται στρεφόμενοι πρδς Ά- 
νατολάς, διεύθυνσιν πρδς ήν κεΐται ή Μέκκα, ή 
Ιερά Πόλις τών Μουσουλμάνων.

• "Αν ό όρίζων εΐνε συννεφώδης καί δέν φαί
νεται ύ ήλιος, δυνάμεθα έπίσης νά ευρωμεν 
τάς διευθύνσεις τών σημείων τοΰ όρίζοντος οδη
γούμενοι άπδ τών δένδρων."Ολοι θά γνωρίζουν 
Γσως, δτι οί κορμοί τών δένδρων έχουν έν επί
στρωμα πράσινον έν ειδει χλόης, άποτελούμε- 
νον έκ βρυών μικροσκοπικών,τοϋ γένους Πρω- 
τόκοκκος, δπερ επίστρωμα πάντοτε καλύπτει 
τό μέρος τοΰ κορμού, τό βλέπον πρός βορράν. 
Εύρεθέντος λοιπόν οΰτω τοΰ βορρά, εύκόλως 
προσδιορίζονται καί τά λοιπά σημεία.

"Αλλος τρόπος προσανατολισμού, έν χρήσει 
ίδί$ παρά τοΐς άγρίοις είνε καί ό εξής .· Έξα- 
πλοΰνται έπί τοΰ έδ'άφους καί εφαρμόζουν τδ 
ούς έπί τής γής.Έκ τών άκουομένων δέ ήχων 
καί θορύβων, έπί παραδείγματι, ένός καταρ
ράκτου, ον γνωρίζουσι ποΰ κεΐται, ευρίσκουν τά 
σημεία τοϋ όρίζοντος. ’Αλλά ό τρόπος ουτος 
άπαιτεϊ μεγάλην έξάσζησιν.

Τήν νύκτα ό προσανατολισμός εΐνε εύκολος, 
πρδς τοϋτο δέ άναζητοϋμεν έπί τοΰ ούρανοΰ 
τδν πολικόν άοτέρα, οστις πάντοτε εύρίσκεται 
πρδς βορράν, έν τώ ήμισφαιρίω μας τούλάχι- 
στον. Τδν ώστέρα τοΰτον εύκόλως εύρίσκομεν, 
άναζητοΰντες κατά πρώτον —οπερ εΐνε εύκο- 
λώτερον— τδν άστερισμόν τίς Μτγάλης ‘Άρ
κτον ή "Άρματος τον Άανιδ. Ό άστερισμος 
ουτος εΐνε λίαν εύδιάκριτος μετά τών επτά 
άστέρων του, ών οί τρεις σχηματίζουν τήν 
ονράνΎι τδ πηδάλιων καί οί τέσσαρες διατεθει
μένοι έν σχήματι τραπεζίου είκονίζουν τούς 
τροχούς ένός άρματος. Άν λοιπόν έπιμηκύνω- 
μεν τήν γραμμ.ήν τών δύο τελευταίων τροχών, 
είς μήκος πεντάκις μεγαλείτερον, συναντώμεν 
ένα ώοαΐον αστέρα 3ου μεγέθους, τδν Πολικόν.

Ό άστήρ ουτος πρδς τούτοις σχηματίζει 
τήν άκραν τής ουράς της Μικρά? ’Άρκτον, ά- 
στερισμοϋ έξ επτά άστέρων, ών ό Πολικός είνε 
ό λαμπρότερος, διατεθειμένων ώς καί τής Με
γάλης "Αρκτου,άλλά κατ’ άντίθετον διεύθυνσιν.

Δέν είναι άσκοπον νά παρατηρήσωμεν, δτι 
ό Πολικός ουτος άστήρ δέν εύρίσκεται έπ’ α
κριβώς εις τδν πόλον, καθ’ οσον άπέχει αύτου 
κατά 1° 20' καί διαγράφει συνεπώς, παρά τήν 
φαινομενικήν αύτοΰ άκινησίαν, κύκλον 2° 40' 
πέριξ τοΰ άληθοΰς πόλου, ένθα ούδείς άστήρ 
ύπάρχει (Κατά τδν X. Μαρτίνον).

*0 Πολικός άστήρ έπί μακρδν χρόνον ήτο 
τδ μόνον σημεΐον, έφ’ ου βασιζόμενοι οί ναυ
τικοί έπεχείρουν τούς πλόας των, άλλά έν 
καιρώ όμίχλης καί έν τφ νοτίφ ήμισφαιρίω δέν

Είκ. β.-Άρχαώθεν οί ναυτικοί έβεβαιώθησαν, οτι 
ό τελευταίος άστήρ της ούρδς της Μιχράς “Αρκτου 
καί «ολικός άστήρ. μετονομασθείς,έδειχνυε πάντοτε τήν 
διεύθυνσιν του Βορρά.
•ήδύναντο νά τδν χρησιμοποιήσουν. Σήμερον οί 
ναυτικοί μεταχειρίζονται εν άπλούστατον ορ- 
γανον μάλλον πρακτικόν, τήν πηξϊδα. Ή άπλου- 
στάτη μορφή τίς πηξΐδος είναι ή εξής : Λαμβά- 
νομεν μίαν βελόνην, ήν μαγνητίζομεν,προστρί- 
βοντεςαύτήν έπίτινος μαγνήτου, είτα τήν έπι-' 
χρίομεν διά λιπαράς τίνος ουσίας, βαζελίνης έπί 
παραδείγματι καί τήντοποθετοΰμεν έπί τίς επι
φάνειας ύδατος έντδς ποτηριού, οπού χάρις εις 
τδ λίπος επιπλέει καί δύναται νά περιστρέφηται 
καθ’όλας τάς διευθύνσεις. Συνεπώς, άφοΰ περι- 
στραφή πλειστάκις περί έαυτήν,τέλος θά σταθή 
έν ώρισμένρ τινι θέσει, ήτις είναι άκριβώς ή 
διεύθυνσις Βορρά—Νότου. Καί ή μέν αίχμήείνε 
έστραμμένη πρδς Βορράν, ή δέ κεφαλή πρδς 
Νότον. Έάν δέ άπομακρύνωμεν τήν αιχμήν 
άπδ τήν θέσιν ταύτην, θά έπανέλθη άφ’ έαυ- 
τής. ’Ιδού λοιπόν μέ ποιον άπλούστατον τρόπον 
ή μαγνητική βελόνη μάς δεικνύει τδν βορράν 
καί τόν νότον, έξ ού έξάγομεν τήν. θέσιν της 
Ανατολής καί τής Δύσεως. Αυτή είνε ή άρχή 
τής πηξΐδος,συνισταμένης έκ βελόνης μαγνη
τισμένης, στρεφομένης έπί άξονος καθέτου καί 
δεικνυούσης έπί κυκλοειδοΠς πίνακος τά τέσ- 
σαρα σημεία τοΰ όρίζοντος μετά τών ύποδιαι- 
ρέσεων αύτών.

’Ιδού καί τδ ιστορικόν τής άνακαλύψεως τοΰ 
πολυτίμου τούτου δργάνου.

«Οί "Έλληνες καί οί Ρωμαίοι περί τοΰ μα
γνήτου δέν έγνώριζον άλλην ιδιότητα αύτοΰ, 
έκτος του οτι έλκει τδν σίδηρον. Πρώτοι οί 
Σιναι φαίνεται δτι παρατήρησαν τήν βορειόθεν 
ελξιν τίς μαγνητικής βελόνης καί τήν έπίδρα- 
σιν της γής έπί τοΰ μαγνήτου.

Αί ιδιότητες αδται έγράφησαν έν τώ λεξικώ 
τοΟ Chon© Λνβ}Γ,περατωθέντος κατά τό 120 
έτος τίς ήμετέρας χρονολογίας καί είναι βέ
βαιον, οτι μέχρι τοΰ εβδόμου καί όγδοου αΐώ
νος μ. X. οί Σΐναι ναυτικοί έταξείδευον τή 
βοηθείφ τής μαγνητικής βελόνης. Έξ αύτών

Είκ. 7. Τήν «ήμερο» ό άνθρωπος προσανατολίζεται 
έπιστημονικώς. Όλα τά πλοία είσίν ήδη εφοδιασμένα 
διά πυξίδων καταλλήλων, αίτινες τοΐς δεικνύουσι τήν 
οδόν των μετά πολλής ακρίβειας.

κατόπιν οί Άραβες έμαθον τήν χρήσιν τής 
π η ξΐδος καί κατά τήν έποχήν τών σταυροφο
ριών διεδόθη το δργανον τοϋτο είς τούς Ευ
ρωπαίους. Πράγματι έν ποιήματι τοΰ Guyot de 
PrOViOS, γραφέντι τδ 1180, γίνεται μνεία 
διά πρώτην φοράν λίθου τινδς άσχήμου και 
μελανού, καλούμενου Marinette, ήτοι «συν
τρόφου τών ναυτικών». Ό δέ Οδγος Βερέζ, 
δστις έζει κατά τήν αύτήν έποχήν μάς πλη
ροφορεί, δτι τό δργανον τούτο ήτο άπλού- 
στατα μία μαγνητική βελόνη, κεκλεισμένη 
έντός φιάλης κατά τό ήμισυ πλήρους ύδατος, 
έπέπλεε δέ έπί τής έπιφανείας τή βοηθείφ δύο 
μικρών τεμ.αχίων άχύρου, προσκεκολλημένων 
κάτωθι αύτής. Οί ναυτικοί έκάλουν τδ δργανον 
τοϋτο calamite.

Ή άληθής καταγωγή τής πηξΐδος άγνο- 
εΐται· έν τούτοις έπί τοΰ βιβλίου τοΰ πλοίου 
"Άγιος Νικόλαος έν ετει 1294 άναφέρεται 
το δργανον «buSSllla de ligno» έξ ού συμ- 
περαίρομεν, οτι ή λέξις αΰτη είναι Σικελια- 
κίς καταγωγής. Ή πρώτη δέ πηξίς, τελειω- 
τέρα τήν κατασκευήν καί μέ δείκτην τών ά
νεμων πιθανότατα οφείλεται εΐς τδν Πορτογάλ- 
λον Φεοάνδον περί τδν Μάίον τοΰ 1483.

‘Η Πηξίς, ώς εΐνε εύνόητον, κατέστησε δυ
νατήν τήν ναυσιπλοΐαν καί είς τάς μεγαλειτέ- 
ρας άποστάσεις· χάρις είς αύτήν ό Χριστόφο
ρος Καλόμβος ήδυνήθη νά διάσχισή τδν ωκεα
νόν πρδς εΰρεσιν'τής ’Αμερικανικής ’Ηπείρου· 
τήν σήμερον δ’ή πηξίς είναι διά τούς ναυτικούς 
μας τό πάν. ‘Ο πηδαλιούχος τών πλοίων έχει 
πάντοτε πρδ αύτοΰ μεγάλην πηξΐδα καί διευ
θύνει τδ πλοΐον, ούτως ώστε ή μαγνητική βε
λόνη νά εύρίσκεται διαρκώς πρός τήν διεύθυν- 
σιν, τήν οποίαν έπιθυμεΐ.Ή πηξίς αΰτη δμως 
δέν είνε μαθηματικώς ακριβής, διότι έν τή 
πραγμ.ατικότητι ή βελόνη δέν διευθύνεται α
κριβώς πρδς τόν Β. Πόλον, άλλά πρδς έν γει
τονικόν σημεΐον, καλούμενον μαγνητικός πόλος.

Έκτος τούτου έν καιρφ θυέλλης συμβαίνει 
πολλάκις ή βελόνη νά παρεκλίνρ καί νά στρέ
φεται διαρκώς περί τόν άξονα της· έν τοιαύτη 
περιπτώσει δέν ύπάρχει άλλο καταφύγιον καί οί 
ναυτιλλόμενοι άναμένουσι νά κοπάση ή θύελλα. 

Ή πηξίς δέν δεικνύει παρά τήν διεύθυνσιν 
τών κυρίων σημείων, άλλ’ούδέποτε τό μέρος 
οπού εύρίσκεται τις. "Οθεν πρός συμπλήρω- 
σιν τοϋ οργάνου τούτου έφευρέθη καί έτερον 

. διά τοΰ όποιου έπιτυγχάνομεν καί τήν λεπτο
μέρειαν ταύτην. Τδ δργανον τοϋτο, sextant 
καλούμενον, δέν εΐνε τοΰ παρόντος νά περι- 
γράψωμεν, δεικνύει δέ εΐς ποιον ΰψος εύρίσκε
ται ό ήλιος καί οί άστέρες είς ώραν τελείως 
καθοριζομένήν ύπό τίνος χρονομέτρου. Άνα- 
τρέχοντες δέ είς πίνακας, έπί τφ σκοπφ τούτφ 
κατηρτισμένους, καθορίζομεν τδ πλάτος, σχε
δόν μετά μαθηματικής άκριβείας, οπού εύρί
σκεται τδ·πλοΐον. Τό έκτόκυκλον τοϋτο περι- 
λαμβάνον 60 μοίρας δέν δίδει παρά τδ πλά
τος τοΰ τόπου· ινα δέ καθορίσωμεν άκριβώς 
τόν τόπον τοΰ πλοίου,πρεπει νά ευρωμεν άλλην 
γραμμήν, τέμνουσαν τήν γραμμήν τοΰ πλάτους 
κατά γωνίαν κάθετον, ήτοι τδ μήκος (Εί. 12).

Τδ μήκος τοϋτο, λέγει ό Μιχαήλ Ίουλ. 
Βοέν, δίδεται ύπδ τοΰ χρονομέτρου, όμοια τοϋ 
όποιου ύπάρχουσι πολυάριθμα έν τοΐς πλοίοις 
και έξελέγχονται προσαλλήλως Ό ήλιος στρε
φόμενος κατά τήν φαινομενικήν κίνησίν του 
περί τήν γήν εις 24 ώρας, διέρχεται διαδο- 
χικώς κατά τδ χρονικόν τοϋτο διάστημα ανωθι 
όλων τών μεσημβρινών.

Όντες δέ ούτοι 360 τδν άριθμόν, άπαιτεΐ- 
ται είς τδν "Ήλιον εικοσιτετράωρον διάστημα 
ή 4 λεπτά, διαιρουμένο>ν τών 24 ώρών διά 
τών 360, ΐνα διέλθη έκ τοΰ ένός μεσημβρινού 
είς τδν έτερον ό ήλιος. Έκ τής προαγωγής ή 
όπισθοχωρήσεως τοΰ χρονομέτρου,κεκανονισμέ- 
νου έπί τοΰ μεσημβρινού, άρχήθεν αύτοβούλως 
έκλεγομένου, λαμ.βάνομεν εύκόλως τό μήκος.

Ύποθέσωμεν, έν παραδείγματι, ότι το χρο
νομέτρου έσημείου 10 ώρας καί 28 λ.· τής 
πρωίας. Έν τή περιπτώσει ταύτη εύρίσκεται 
κατά 1 ώραν καί 32 λ. ένκαθυστερήσει σχετι
κώς τή ώρα τοΰ τόπου, ένθα εύρίσκεται. Ό δέ 
τόπος ουτος συνεπώς εύρίσκεται έν προαγωγή 
(πηγαίνει έμπρός) προς τό μέρος τοΰ ήλιου, 
δηλ. πρός άνατολάς κατά τόσους βαθμ.ούς μή
κους, όσας φοράς 4 λ. περιέχονται έν μι£ ώρφ 
καί 32 λεπτά.

Οΰτω πας πλοίαρχος έχων ύπ’ δψει τούς 
άναγκαίους τούτους συνδυασμούς, δεν έχει 
άλλο νά πράττή ή να σήμειοΐ έπί τοΰ χάρ-.ου 
τό άπδ τοΰ πλοίου κατεχου,ένον έκάστοτε ση
μεΐον τών θαλασσών καί συναθροίζων τά διά
φορα ταϋτα σημεία καθημερινώς θά απόλαυση 
ποιάν τινα καμπύλην δεικνύουσα τήν ύπο τοβ 
σκάφους διανομένην πορείαν. Α. Π.
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Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤίΙΝ ΠΑΡΙΣΓΛΝ

Περιδιαβάζων είς τήν έκθεσιν τών Παρισίων 
—1900— τό βλέμμα μου προσήλκυσε τετα- 
ρυχευμένη περιστερά, τήν ιστορίαν τής οποίας 
μεταδίδω εϊς τούς πολυπληθείς Αναγνώστας 
τής φίλης έφημερίδος σας.

Ή περιστερά αυτή τετράκις διεπέρασε τάς 
έχθρικάς λεγεώνας. Και έκ τοϋ ύπ’ αύτήν ευ
ρισκομένου κλωβοϋ—τιμαλφές λείψανου ! — 
τετράκις έμυκτήρισε τούς νικήτας έν τή αδρα
νεί και ά/ισχύρω αυτής λύσσγ. Εϊχεν εγκατα
λείπει τήν πάλιν Τούρ και έπέστρεφεν είς Πα- 
ρισίους τήν 5 Νοεμβρίου 1870, φέρουσα σπου
δαίων τηλεγράφημα, δτε έφονεύθη πλησίον του 
Βλουά.

Το διά ταξειδευτικών περιστερών ταχυδρο- 
μεΐον ύπήρξε μία τών ευτυχέστερων ιδεών τής 
πολιορκίας, πρό πάντων δτε έσκέφθησαν να 
έλαττώσωσι τάς διαστάσεις τών τηλεγραφη
μάτων μέχρι φολλίδος τόσον λεπτής, ώστε 
μία μόνη περιστερά ήδύνατο άκόπως έν τή 
πτήσες της νά φέργ 30 περίπου χιλιάδας τη
λεγραφημάτων. Ή τελευταία ώναχωρησασα 
έκ Παρισίων έφερε μεθ’ έαυτής, 40.000 τη- 
γραφημάτων.

Ύπεράνω τής περιστεράς εύρίσκεται στε- 
φάνη’περιέχουσα Αντίτυπα δείγματα τών φολ- 
λίδων τούτων. Παραιτέρω εύρίσκεται όνομα, 
το όποιον ευρύς κύμβος πένθιμου σκεπής περι- 
τιλύσσει· είναι τό όνομα τοϋ Δραγκόν, τοϋ 
φωτογράφου πάντων τών τηλεγραφημάτων 
έκείνων.

*0 Πυβίς δέ Σαβάν αποθανάτισε τήν περι
στεράν ταύτην και τό όνομά του δι’ ωραίας 
είκο'νος, άναπαριστώσης τήν πάλιν τών Παρι
σίων ένοπλον και βαρυπενθοΰσαν,συνοδεύουσαν 
τήν περιστεράν, διά τών έπαχών της, είς 
τόν άγγελον τών έλπίδων της.

.... Εύθυς ώς οί Παρίσιοι έπολιορκήθησαν, 
εϊχον έγκαθιδρύσει άεροστατικόν σταθμόν έν 
τή πλατείφ τοϋ ‘Αγίου Πέτρου· ό Δραγκόν 
έπεθύμει νά πείση τήν Κυβέρνησιν τής ’Εθνι
κής Άμύνης νά έπαναλάβγ τήν παράδοσιν τών 
αεροστάτων τοϋ 1792· δυστυχώς άγνωστον 
διατί ή Απαιτουμένη άδεια δέν έδο'θη· επε
τράπη ούχ’ήττον, τήν 25 Σεπτεμβρίου 1870 
νά έγκαινιασθή ή εναέριος ταχυδρομική ύπη- 
ρεσία διάτοϋ Αεροστάτου «ΙΙοσειδώνος», έφ’ ού 
έπέβη ό άεροναύτης Δουνρόφ.

’Ήτο τω δντι εύχάριστον νά πέμπωνται ει
δήσεις έκ τής πρωτευούσης, αλλά θά ήτο προ- 
τιμώτερον νά ήοχοντο τοιαΰται έκ τών επαρ
χιών. Πολλά πρός τοΰτο έμηχανεύθησαν, άλλ’ 
άνεν άποτελέσματος, δτε ήμέραν τινά παρου

σιάζεται είς τήν οικίαν τοϋ φωτογράφου Ναδάρ 
νέος ρακένδυτος, όπως τώ έκθέσγ θεωρίαν 
τινά· ό Ναδάρ παρετήρησεν, δτε θά ήτο ίσως 
καλόν νά συνεννοηθώσι προκαταβολικώς μετά 
τίνος φωτογράφου γινώσκοντος καλώς τάς μι- 
■κρογραφικάς έργασίας, και ώς τοιοϋτον προδ- 
τεινε πρακτικόν τινα όνόματι Δραγκόν, τόν 
όποιον δέν έγνώριζε ποσώς προσωπικώς, άλλ’ 
δστις. ήτο ένδεδειγμένος ύπδ τής φήμης ώς 
είδικώς περί τοιαύτας εργασίας Ασχολούμενος.

Ό Δραγκόν δέχεται, Αναχωρεί φθάνει και 
εγκαθιδρύεται εις τό Τούρ. Τό σύστημα έλει- 
τούργησε θαυμασίως. Οί Παρίσιοι καταπΛίγό- 
μενοι ύπδ τής αγωνίας διά τήν τύχην τών 
άπόντων φίλων και συγγενών, έσχον έντός 
ολίγου ειδήσεις έξ αύτών και άνέπνευσαν.

Καϊ ό αρχικός εφευρέτης ; έξηφανίσθη ! ! 
μή φανερώσας ούτε τό όνομά του !

’Ενώπιον τών ε’ν τφ Πεδίφ του Άρεως έν 
τή παγκοσμίω ’Εκθέσει έκτεθεισών έκείνων 
Αναμνήσεων τής πολιορκίας, πρό τών λειψά
νων τής Αγγελιοφόρου ταύτης περιστεράς, τών 
φολλίδων τοϋ Δραγκόν, δστις έτροφοδότησε 
διά ψυχικού άρτου εκείνους, ών αί καρδίαι Από 
τόσων μακρών ήμερών έπείνων καί έδίψων, 
αί σκέψεις μου μετεφέροντο πρός τόν έφευρέ- 
την, τόν άγνωστον, πρδς εκείνον, οστις άπο- 
δείξας τδ πρώτον διά τής μεγαλοφυίας αύτοΰ, 
ότι πολύ τών άλλων διέφερε, τό Απέδειξεν 
ακολούθως διά τής όλιγωρίας τοΰ ίδιου συμφέ
ροντος και τής αύταπαρνήοεώς του, άποδούς 
είς τήν πατρίδα τόσην μεγάλην ύπηρεσίαν καί 
μηδέν είς Αντάλλαγμα αίτήσας !

Π. Ν. ΔΙΒΑΡΗΣ

Διδάκτωρ τής ’Ιατρικής

ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑ! ΠΡΙΓΚΗΠ1ΣΣΑΣ
Γλύκες, γλύκες σαν άγγελοι, γοργές σαν τόν άέρα 
Πετοΰν ! ’στοΰ πόνου τή φωνή, ’στόν πόλεμο έκεϊ I 

[πέρα....
Καί ώς μανοΰλες τρυφερές, σ&ν αδελφές μ’ άγάπη 
Βάλσαμον χύνουν ’στής πληγές ’στοΰ πόνου τό 

[κρεββάτι
Καί δίνουν τής λαβωματιές μέ δακρυσμένο μάτι.

Καί μέ ψυχοβγάλτη λαλίά λένε ’στα παληκάρία 
Έτής μάνας οας τήν άγκαλίά εύρίσκεσΟε λεοντάρία 
Πραΰνουν® τόν πόνο τους μέ τήν γλυκεία φωνή τους 
Καί τά άνδρείά μας παιδίά, ’στήν μητρική φρον

τίδα τους 
3εχνάνε τής λαβωματιές, ξεχνάνε τήν πληγή τους.

ΣΟΦΙΑ Ο1ΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
11/12/1912

ΤΟ ΘΆΥΜ^ΣΙΟΝ

ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ

Είναι Αναμφισβητητον, ότι ό άνθρωπος πρό 
τών ωραίων τής Ανθρώπινης τέχνης έργων ευ
ρισκόμενος, καταλαμβάνεται πολλάκις ύπό έκ
τακτου θαυμασμού καί έκπλήξεως, Αλλ’ Αναν
τίρρητου έπίσης, οτι και πρό τών φυσικών τοι
ούτων ούχι μόνον μαγεύεται, Απορεί καί έξί- 
σταται Αλλά καί διερωτ^, άν τά πρό αύτοΰ 
φαινόμενα είναι έργα τυχαίως φυσικά, Αρισ
τουργήματα μεγάλου Αοράτου καλλιτέχνου.

°Έν τών τοιούτων φαινομένων είναι καί τό 
λεγόμενον σπήλαιον τής Δρογκαράτης.Τό θεσ- 
πέσιον τοΰτο άντρον εύρίσκεται έν τή περιφέ
ρεια τοϋ χωρίου Χαλιωτάτα του δήμου Σα- 
μαίων,πλησίον τής δημοσίας όδοϋ καί πρδς τδ 
νοτιοδυτικόν μέρος τής πόλεως Σάμης, ήμί- 
σειαν ώραν άπεχον Απ’ αυτής.

Ή ταπεινή είσοδος του-σπηλαίου εύρισκο- 
μένη είς βάθος 20 περίπου μέτρων Από τής 
έπιφανείας τοΰ έδάφους. ούχι τόσην έκτακτον 
έκ πρώτης όψεως έκπληξιν έμποιεΐ τώ έπισ- 
κεπτομένω/Αμα όμως τή είσόόω αύτοΰ έντός 
τών ύπογείων αύτοΰ θόλων, καταλαμβάνεται 
ύπδ έκπλήξεως, θαυμασμού, μαγείας καί γο
ητείας ! Είς Απόστασιν δεκαπέντε μέτρων 
Από τής εισόδου ύπάρχει βράχος υψηλός, σχη- 
ματισθείς έκ τής διαλύσεως τών ύπερκειμένων 
πετρωμάτων διά κατασταλάξεως.Άί έπ’ αύ- 
τοϋ εύρισκόμεναι κορυφαί τών σταλακτιτών 
ποικίλαι τήν μορφήν, τδ χρώμα καί τό σχήμα, 
φαίνονται ώσανεί έπί τοΰ βράχου έκείνου συ- 
νεδριάζουσι θεοί καί θεαί καί οτι ή παρά τούς 
πρόποδας τούτου εύρισκομένη πηγη με τδ κα- 
τάψυχρον ύδωρ της εϊνε ή ιερά πηγή τής Κασ
ταλίας· ο δέ θόλος,έξ ου ώ; μαστοί έπικρέμαν- 
ται οί ποικιλόχρωμοι καί ποικιλόμορφοι στα- 
λακτΐται είναι Αριστοτέχνημα θεατρικής σκη
νής, ής αί πτυχαί τής αυλαίας δέν εϊνε εικο
νικά!, Αλλά γεγλυμμύναι διά τής σμίλης τοΰ 
Φειδίου .... ,

Καί ταΰτα μέν διά τήν παρά τήν είσοδον 
αίθουσαν' τοΰ θαυμάσιου σπηλαίου. ’Αλλά διά 
τήν μενάλην αίθουσαν,τήν αριστερόθεν τφ εί- 
σερχομενω εύρισκομένην τί δύναται τις νά είπγ; 
Εϊνε Αδύνατον νά ζωγραφίση ή παραστησγ τις 
διά τοϋ Ασθενούς του καλάμου τήν μεγάλην 
εκείνην εικόνα, ήν έγλυψε καί έζωγράφισεν ή 
χειρ του θεοΰ !

Μόνον ένθυμοϋμαι, τόν Αγαπητόν κ. Άλ. 
Ζερβόν, ίστάμενον παρά τινα υψηλήν θέσιν 
πλησίον κίονος έκ σταλακτίτου είς στάσιν Αγάλ
ματος καί ένόμισα πρδς στιγμήν, ότι εκεί εύ- 
ρίσ.κετο ήδη ο μεγαλοπρεπής θεός ’Απόλλων !

'163 .

’Επίσης βλέπων τήν Αγαπητήν έζαδέλφην 
Νίτσαν μετά τοϋ συζύγου της Νικολάου, τάς 
χαριτωμένας Δας Παλλατσιόλη, τήν Ανθόεσ- 
σαν Δκι Κοσκινά, τήν σεμνήν μελανόπεπλον 
Άναγνωστοπούλου μετά τοΰ συζύγου αυτής, 
ίσταμένους παρά τά ανάκλιντρα καί τούς θαλά
μους τών νυμφών καί καταυγαζομένους ύπδ 
τοϋ φωτός τών πολύχρωμων βεγγαλικών φώ
των, Α προσεκόμισεν ό εύγενής φίλος κ. Παλ- 
λατσιόλης, ένόμισα πρός στιγμήν είλικρινώς, 
οτι μία Οεσπεσία χάρις κατά τήν στιγμήν ταύ
την κατεχέετο έπ’ αύτούς, μεταβάλλουσα τού
τους είς θεούς τής έποχής εκείνης. !

,Τ.οσαύτην αίγλην προσέδιδεν αύτοΐς τό θεσ- 
πέσιον έκεΐνο περιβάλλον ! ’Εν σκιογραφία τοι
οϋτον ύπέροχον τής φύσεως Αριστοτέχνημα, 
οπερ Αλλαχού εύρισκομενον θά διεφημίζετο καί 
θά προσείλκυε μυριάδας θαυμαστών, κυνδυνεύει 
παρ’ ήμΐν νά λησμονηθή καί νά ταφή ύπό 
τών παρασυρομένων ύπδ τής βροχής χωμάτων 
καί τών ύπό τών αγροτών ριπτομένων λίθων 
καί ξύλων.

Άς έλπίσωμεν, ότι ύπό τών Αρμοδίων θά 
ληφθγί ή δέουσα πρόνοια ύπέρ τοΰ μοναδικοΰ, 
τουλάχιστον έν Έλλάδι, τούτου σπηλαίου.

Έ>· Κέρκυρα 'Ιούλιος 1912

X. ΑΜΟΥΡΓΗΣ

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΟΤ

Τό φλογερό τό'βλέμμα- σου 
ποΰ απ' τή καρδιά σου βγήκε 
άπό τά μάτια σου εφυ 
καί σεή καρδιά μου μπήκε.

Καί άντί νά κάψΐ) έσένανε 
ποΰ σ’ είχα θρονιασμένη 
μοΰκαψε τή καρδιά μου 
τή πολυ.ταθηασμένη.

Καί άν τώρα πλίΐά δέν σ’ άγαπώ 
δέν φταίω έγώ φονιά μου 
φτν,ίει ή ματιά σου ή φλογερή 
ποΰ ’κάψε τή καρδιά μου.

Ζάκυνθος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

—fesauee*·-
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epyspos staypos θολού
Ή κοινωνική αλληλεγγύη, γ, πρός τδν πλη

σίον αγάπη, τό καλώς έννοούμονον συμφέρον, 
εις τδν Βόλον,εΐς τήν Θεσσαλικήν ώραίαν πρω
τεύουσαν έξεδηλώθη έξ δλων τών έλληνοπό- 
λεων τδ πρώτον και τόσον ζωηρώς.

Ευθύς άμα τγί επιστρατεύσει συνεστήθη ύπερ 
τών απόρων οικογενειών, τών ύπδ την σημαίαν 
τής πατρίδος ταχθέντων στρατιωτών μας άμέ- 
σως «Ταμεϊον Προνοίας» οπερ δι’είσφορών έχει 
ήδη είς τήν διάθεσίν των 30,000 δραχμών μη- 
νιαίως.

Φιλανθρωπικός δέ Σύλλογος Κυριών,«Ό ’Ε
ρυθρός Σταυρός» συνεστήθη ωσαύτως έν Βόλω 
έχων μηνιαίως εισφοράς 4,000 ύπέρ τής καλη- 
τέρας διατροφής καί νοσηλείας τών τραυματιών 
του πολέμου, έκτος τοΟ δτι ιδρύεται Θεραπευ- 
τήριον τοϋ ’Ερυθροί» Σταυροΰ Βόλου.Το'πχκ πα
νιών, κουβέοτες, φανέλες, κάλτσες, σινδόνια, 
τοόφιμα, φάρμακα διάφορα, δλοι οί έμποροι τοΰ 
Βόλου έχουσιν έγγραφή νά προσφέρωσι τόσα, 
οσα και πέντε μεγάλα θεραπευτήρια μέ 50 
τουλάχιστον έκαστον κλίνας, δύνανται πλου- 
σιοπαρόχως νά διατραφόυν.

Έν μέγα εύγε είς τήν φιλάνθρωπον ταύτην 
πόλιν, εύχόμεθα δέ καί εύελπιστοϋμεν νά ίδω
μεν δλας τάς πόλεις και δλην τήν 'Ελλάδα καί 
τδν Ελληνισμόν νά άπομιμηθή τής έξόχως 
φιλανθρωπικής δράσεως,ήν μέχρι τής σήμερον 
ό Βόλος άπέδειξεν.

Έκ τούτων όρμώμενος ό πάντοτε πρόθυμος 
καί ακάματος χειρουργός ιατρός κ. Νίκος I. 
Μωρα'ίτης, πρεσελθών κατά τάς πρώτας συνε- 
δοιάσεις καί χαιρετήσας,συνεχάρη τόν Σύλλο
γον τών Κυριών, διά τήν άοκνον φιλάνθρωπον 
πάντων δρ^σιν,ένίσχυσε τό ταμεϊον τοΟ Συλ
λόγου των διά τής υλικής του συνδρομής και 
προσεφέρθηνά δώση μαθήματα περί τών πρώ
των βοηθειών είς τούς τραυματίας τοΟ πολέ
μου, δπερ καί προθύμως έγένετο δεκτόν παρά 
τών Κυριών καί έκτοτε γίνεται καθ’ έκάστην 
είς τήν αίθουσαν τοΟ Συλλόγου τών Τριών Ιε
ραρχών.’Ιδού δέ καί ή ωραία προσφώνησις τοϋ 
κ. Μωρα'ίτου.

Σνγκεκινη μένος προσέρχομαι μεταξύ ύμών, 
Ίνα μέ τήν Επαγγελματικήν μου ιδιότητα, δι' 
ολίγων χαιρετήσω τάς προκειμένας λίαν κρίσι
μους, ας διερχόμεθα ήμέρας καϊ Επικαλεσθώ 
τήν ήμετέραν πολύτιμον βοήθειαν, δπως πάσει 
δυνάμει, κατά τό Ενόν έκαστος Εργασθή, προσ- 
φέρων ούτως Ελαχίστην Εστω, πλήν είς δλους 
μας ήδη, ηθικώς επιβεβλημένην θυσίαν, εΐς τόν 
πρός δν, ήμέρατή ήμέρα φερόμεθα, μέγαν τής 
πατρίδος βωμόν.

Μετ’ Εμοΰ συγκινεϊται νομίζω σήμερον, κάθε 
'Ελληνική καρδία, Επι τή θέα, τών πλημμυ- 

ρούντων τάς άγυιάς καί τάς όδούς τής πόλεώς 
μας, των περιβληθέντων τήν υπέρλαμπρου Ε
κείνην τοΰ προμάχου τής πατρίδος τοΰ στρα
τιώτου ή τοϋ Αξιωματικού στολήν, τών Αδελ
φών, συγγενών, συζύγων ή φίλων ήμών, οΐτι· 
νες εΐς τήν φωνήν τής πατρίδος ύπείκοντες, 
Εγκαταλιπόντες τους περί αυτόν εΐς τό Ελεος 
τοΰ Κυρίου, παρά τό πλευράν τής πατρίδος 
Ετάχθησαν, Ετοιμοι εις κάθε στιγμήν νά βαδί- 
σωσιν Επι τά πρόσω, διεκδικοΰντες τά δίκαια 
τής φυλής μας.

Ναί, συγκινεϊται μετ' Εμοΰ, νομίζω, κάθε 
πατριωτική καρδία, Επϊ τή θέα τών προκειμέ- 
νων τής πατρίδος μας προμάχων, οίτινες Αψη- 
φούντες τόν θάνατον, μετ’ ού πολύ, υψηλά, 
Επϊ τών τής Ηπείρου, Θράκης καϊ Μακεδο
νίας, πατρφων μας χωρών, θά άναπετάσωσι, 
τήν λατρευτήν μας κυανόλευκου μέ τό Εκτα
κτόν της στολίδι, τόν θαυματουργόν σταυρόν, 
πρός Ενα καϊ μόνον, Era σκοπόν Αποβλέποντες, 
πρός εν καϊ τό αύτό νά φθάσωσιν εΐς τότέρμα, 
νά βοηθήσωσι τούς ύπό τόν Τουρκικόν ζυγόν 
τυραννουμένους καϊ στενάζοντας Αδελφούς μας, 
Αποδίδοντες είς αύτούς μίαν Ελευθέραν στέγην, 
μίαν Ελευθέραν Πατρίδα.

div Απαιτείται δέ, νομίζω,ΐδιάζουσά τις διο- 
ρατικότης, ινα ψυχολογήση και γνωρίση τις, 
οποίου θερμού ζήλου και ΐερού Ενθουσιασμού, 
οί τήν σήμερον στρατιώται μας. Εμφορούνται.

Πας τις διαγινώοκει, πλέον ή εύχερώς, δτι 
εκαοτός μας στρατιώτης, ώς τό πρώτιστόν του 
θέλγητρον, ώς τόν Αχώριστόν του σύντροφον, 
φέρει μεθ' εαυτού καϊ είς τά βάθη τής καρ
διάς του, Εν πλήρει θρησκευτική εύλαβεία θερ
μαίνει, τήν Αθάνατον Εκείνην, τήν ίεράν τών 
προγόνων μας παρακαταθήκην,τά ύψηλά Εκείνα, 
Εκείνων διδάγματα, Ατινα ώς κληρονομιάν των, 
οί πίπτοντες πρόμαχοι, οί ήρωες τοΰ 1821 
μας Εγκατέλειπον. «"Οπου τής γής ή γλωσσά 
μας λαλεϊται και δ ορθόδοξος σταυρός Εστηλω- 
μένος στέκει, Εκεϊ καϊ Ελεύθερα πατρίςν.

'Και εν φ οί λατρευτοί μας, οί τήν σήμερον 
στρατιώται μας, Εγκαταλείποντες τά πάντα, εις 
τδν μέγα τής πατρίδος βωμόν, Εντός ήμερων, 
ώς όλοκαυτώματα θα ρίπτωνται, δς Αναλογι- 
οθώμεν δποϊαι ύποχρεώσεις, όποια καθήκοντα 
επιβάλλονται είς ήμάς πρός αύτούς, δταν ή 
τύχη τοΰ πολέμου μάς τούς δώση ζώντας, 
άλλλά μά τα Ενδοξα, Αθάνατα αύτής παράσημα, 
τούς Ερυθρούς της σταλακτίτας, τά τραύματα 
τής^ μάχης ;

“Εχοντες ύπ' δψει μας, τό πρώρον παράγ ■ 
γελμα τής χριστιανικής ήθικής, τό όποιον καϊ ή 
βάσις τής θρησκείας μας εΐνε «Αγάπα τόν πλη
σίον σου, ώς σεαυτόν» Αντϊ νά παριστάμεθα, 

μετ' ού πολύ, ψυχροί θεατοί, τής δυστυχίας 
και τών στεναγμών Εκείνων, ζητούντων βοή
θειαν τών πόνων των, Από ημάς οικείους των 
ή Εστω καϊ ξένους, Από τοΰδε, δλοι μας ας πα- 
ρασκευασθώμεν, ας Εργασθώμεν, δπως τούς 
ήρωάς μας Ανακουφίσωμεν καί βοηθήσωμεν 
καϊ εύεργέτα’. καϊ σωτήρες ίσως Εκείνων δει- 
χθώμεν, υγιείς Εκείνους, εις τάς οικογένειας 
των Από τάς οποίας Απεσπάσθησαν,Αποδίδοντες.

Πλήν πρός τούτο, Από σήμερον έκαστος Εξ 
ήμών, δέον νάγίνη πως ιατρός, νάμάθη δήλόν 
δτι όλίγας γνώσεις, μέ τάς όποιας, τελεσφόρως 
νά δύναται τόν τραυματίαν νά βοηθή, συντελών 
ουτω εΐς τήν βελτίωσιν τής καταστάσεως Εκείνου, 
ΐνα κοινή είτα Αρωγή καϊ συνεργασία μεθ' ήμών 
τών ιατρών, ή ύφ'δλων μας Ανεεμενομένη εύ- 
κτή ΐασις και θεραπεία τού μάρτυρος Ακολου- 
θήση. ί

Πρός τούτο, δέν χρειάζεται χρόνος μακρός, 
ή πνεύμα τι Εκτακτον. Πάς τις, Εν βραχυτάτω 
χρόνφ δύναται νά Αποκτήση τάς Απαιτουμένας 
όλίγας πρακτικός ■ γνώσεις, δύναται εύχερώς 
νά μορφωθή τόσον, δσον καϊ τού χρειάζεται, 
ΐνα Εν δεδομένη στιγμή, φανή αύτή χρήσιμος, 
προσφέρων πράγματι, εις τόν τραυματίαν, τας 
πρώτας βοήθειας.

'Αποφασίσατε λοιπόν νά Εργασθήτε ύπερ 
τών τής αΰριον ή μεθαύριον νέων τής πατρί- 
τρίδός μας μαρτύρων, και ό ιατρικός τής πό- 
λεώς μάς κόσμος, δεν θά όκνήση νομίζω ποσώς 
νά σάς διδάξη, δχι μόνον τάς όλίγας Εκείνας, 
ας χρειάζεσθε, πρός περίθαλψιν τών τραυμα
τιών, πρακτικός γνώσεις, Αλλά καϊ αύτήν δλην 
του τήν τέχνην, ούδέ πόρρωθεν Αναλογιζόμενος 
καν, δτι σείς καταλλήλως μορφούμεναι σήμε
ρον, ουδόλως Απίθανου αΰριον καϊ αύτήν τήν 
Επιστημονικήν του αΐγλην ή καϊ τέλεον τω 
ύφαρπάσητε καϊ οΐκειοποιηθήτε ή Εστω τφ Επι 
σκιάσητε.

"Ηδη Εγώ, Αναλαμβάνω, τήν δι' Εμέ πλέον 
ή εύχάριστον Ενασχόλησιν. νά παρέχω εΐς ύμάς 
μαθήματα νοσηλείας, γνωρίζων εις σάς διά 
βραχέων τήν μεθοδικήν παροχήν τών πρώτων 
βοηθειών εΐς τούς Εκτου πολέμου τραυματίας.

Πλήν, Εν ταύτφ, θέλω σάς παρακαλέσει θερ 
μώς, νά με Ακολουθήσητε πιστώς καϊ Ανελλει- 
πώς, ΐνα θετικώς επιτύχωμεν τού Επιδιωκομέ- 
νου εύκτοΰ υψηλού μας σκοπού. Έάν ουτω με 
Ακούοητε, Εχω δι’ Ελπίδος,δτι πάντως θά διδα- 
χθήτε δ,τι θά σάς Αναπτύξω καϊ Εν καιρφ τφ 
δέοντι, τελεσφόρως πλέον ύπέρ τών τραυμα
τιών μας θά Εργασθήτε, διά τής κτηθησομένής 
ουτω τέχνης καϊ Επιστήμης σας, είτε μόναι ή 
μόνοι είτε μεθ' ήμών τών ιατρών, βοηθονσαι 
ή βοηθούντες καϊ σώζοντες τούς τραυματίας 
μας,

Έξετάσωμεν λοιπόν καϊ γνωρίσωμεν μαζύ 
τόν Ανθρώπινον οργανισμόν. Καθ' διι, δπως

Ιν βεβλαμμένον ώρολόγιον, δεν δόναταί τις νά 
Αναλάβη νά τδ διορθώση, αν μή τάς μηχανάς 
του προηγουμένως γνωρίζη, ουτω καϊ ήμεϊς, 
δέν μάς εινε δυνατόν νά βοηθήσωμεν τούς 
τραυματίας ή Ασθενείς μας, δν μή τά καθ ’ Ε
καστο τμήματα τού σώματός μας γνωρίζομεν.

Ή λεπτομερής δέ τοΰ Ανθρωπίνου σώματος 
σπουδή και γνώσις, ήτις χρόνον μελέτην καϊ 
Εργασίαν Απαιτεί, εϊνε ίδιον ήμών τών Ιατρών. 
Έν τφ παρόντι μάς χρειάζεται μόνον ή αδρο- 
μζρής γνώσις τών θεμελιονδών στοιχείου τοΰ 
σώματός μας. Δι’ αύτών και μόνον, Εν Αρκετά 
Ισχυρόν Ερεισμα θά Αποκτήσωμεν, ώστε νά 
τολμήσωμεν νά άναλάβωμεν τήν Ανοικοδόμησιν 
τσΰ Επιθυμητού φιλανθρωπικού οικοδομήματος, 
νά γνωρίσωμεν δλοι μας, πώς τελεσφόρως τάς 
πρώτας βοήθειας εΐς τούς τραυματίας μας.νά 
παρέχωμεν.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Έν τη διατροφή τών κονίκλων τά παν
τοειδή χόρτα άποτελοϋν τήν βάσιν, γενικώς 
δέ ολα τά φυτά έξαιρέσει τών δηλητηριωδών, 
τά όποια άλλως τε ολα τά ζώα άπορρίπτουν 
ένστίκτως, εϊνε κατάλληλα ώς τροφή. Πρός 
τούτοις οί κόνικλοι τρώγουν ευχαρίστως έπίσης 
κόκκους, καρπούς, ρίζας κλπ. Τά φυτά τής οι
κογένειας τών όσπριωδών, τά άποτελουντα 
τούς φυσικούς λειμώνας, τά λαχανικά, τά 
φύλλα τών νεαρών βλαστών δένδρων (εκτός 
δρυός καί λεύκης) εινε καταλληλότατη τροφή. 
’Επίσης τά αγροστώδη, ιδίως ό αραβόσιτος 
λίαν επωφελής διά τούς κονίκλου; καί ό ήλί- 
ανθος (ήλιος). Μόνη ή ποώδης τροφή δέν εινε 
έπαρκής· καλόν εϊνε δέ νά συμπληρουται αυτή 
διά ριζών καί κόκκων, ιδίως τόν χειμώνα καί 
έπίσης δι’ άρτου. Πρέπει δέ ή τροφή νά ποι- 
κίλλρ, χωρίς εννοείται νά άλλάσση αΰτη άπο- 
τομως άπό τής χλωρές είς ζηράν τοιαύτην.

Αί Οήλειαι δύνανται νά γεννώσιν 8—9 φο
ράς τδ έτος, καλόν εϊνε όμως νά έπεμβαίνγ ό 
έκτροφεύς ώστε νά γενν^ μόνον 6 φοράς, καθ’ 
5σον έξαντλοϋνται αυται.

Τό ύγρόν είς τά ήλεκτρικά φανάρια τής 
τσέπης εϊνε χλωριαμμώνιον (νισαντήρι).

Ό χρυσός διά νά μή σκάζη σφυριλατούμε-, 
νος πρέπει νά εϊνε οσον τδ δυνατόν καθαρός.

Διά τήν λεύκανσιν τών πτερών στρουθο
καμήλου μεταχειρισθήτε ύπεροζείδιον τοΰ υ
δρογόνου (eau oxygenee).

" dtd τήν παρασκευήν
(τσιρότου) μεταχειρίζονται

μολυβδοσάπωπος 
άπλούστατον μη-
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χάνημα καί δχι πινέλλον. Διά τά λουμίνια με
ταχειρίζονται και παραφίνην· ό χάρτη; των 
κόπτεται διά μηχανής,

Αί σταφυλαΐ φυλλάσσονται έντός πριονι- 
δίων, ιδίως έκ φελλοί» (και δη αί φαγώσιμοι, Sv 
συμφέρη), επίσης διατηρούνται κα’ι δι’ ισχυρές 
θειώσεως η διά δεσμεύσεως bisulfite ν) me
tabisulfite ίθ)θθ· Ή ζύμωσις κατόπιν θά 
γίνη δι’ άερισμοϋ ή προσθήκης ζύμης.

Ό «. Δ. Κώττας έν Αίγυπτω, γράφει, δτι 
έπί Αιγυπτιακοί» βάμβακος παρετηρησεν,δτι τό 
ύπερφωσφορικόν λίπασμα ηύζησε την πρωϊμό- 
τητα τής ώριμάνσεως τοΰ βάμβακος και έβελ- 
•τίωσε την ποιότητα.

Ό μ. Δ. Μανουσάκης γράφει, οτι έξ άγροΰ 
6 1)2 στρεμμάτων (παρά τό Ναύπλιον) είχε 
λάβη πρώϊμον ντομάτα μέχρι 30 ’Ιουνίου έ. 
έ. άνευλιπάσματος 7,500 όκάδας, μετά λι
πάσματος 22,000 οκάδας.(Τούτο είναι σπου- 
δαιότατον διά τούς έπιδιώκοντας πρώιμον 
ντομάταν).

ΟΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Μελάνη αντιγραφής (κόπιας) καί 
σφραγΐδος.

Αί μελάναι τής άντιγραφής κατασκευάζον
ται έκ τών κοινών, τ$ προσθήκη σακχάρεως, 
αί δέ τών σφραγίδων τι) προσθήκη γλυκερίνης. 
Αί τής άντιγραφής μελάναι δέον νά γίνονται 
πυκνότεραι τών κοινών καθώς και αί τοδ πο
λυγράφου.

Κα&αρισμός σκευών-

"Οταν κηλιδωθώ δοχεΐον σας τι είς τό βά
θος αύτοΰ διά λίπους ή άλλης ούσίας και μά- 
την κοπιάζετε νά τό καθαρίσητε, εμβαπτί
σατε έντός έλαίου παραφίνης τεμάχιον βάμ- 
βκκος και δι’ αύτοΰ τρίψατε ίσχυρώς τήν κη- 
λιδοθεϊσαν επιφάνειαν.

Διά τής αυτής μεθόδου καθαρίζονται οί σω
λήνες καί τά ύψηλά δόχεϊα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ Τό δοχεΐον τοΰ Ταντάλου

Λαμβάνετε κέλυφος ώοΰ, άνοικτοΰ πρδς τά Sv μέ
ρος, εισάγετε δέ έντδς δπής, ήν ανοίγετε προσεκτικώς 
διά βελόνης πρδς τδ άλλο μέρος, σωλήνα άχύρου. 
Στηρίζετε ακολούθως τδ κέλυφος έπί χονδρού πώ
ματος έκ φελλού, έφ’ οί έπίσης κάμνετε δπήν διά 
νά διέλθη δ σωλήν καί διά τριών περουνίων, στη- 
ριζομένων έπί τοΰ φελλού, καί σχηματίζονταν τρί
ποδα, στερεοΐτε τήν συσκευήν σας ταύτην. "Ηδη 
καλύπτετε διά δακτυλήθρας τδ άκρον του άχύρου, 
τδ είσδΰον έντδς τοΰ ώοδ, είς τρόπον ώστε τδ άχυ- 

ρον νά μή έγγίζη τόν πυθβένα τής δακτυλήθρας. 
Τέλος διά νά κλεισθοΰν τά κενά τής δπής, δι’ ής 
διέρχεται τδ άχυρον καί διά νά συγκολληθή τδ 
κέλυφος μετά τοΰ φελλού, ρίπτετε σταγώνας τινάς 
βουλοκεριού. Οίτως έχετε έτοιμον τδ πάιγνίδιον 
σας, ώς έν τή παρατιθειμένη είκόνι παρίσταται- 
"Αν λοιπδν ήδη ρίψετε ύδωρ έντός τοΰ κελύφους 
θά άνέρχηται τούτο μέχρις οτου καλύψη τήν ράχιν 
τής δακτυλήθρας, δπόιε έξαίφνης θά ΐκρεύση διά 
τοΰ σωλήνος, έκκενουμένου διά μιάς τοΰ ώοΰ. *Αν 
δέ έξακολουθητικώς χύνετε ύδωρ έν τώ κελύφει, θά 
βλέπετε τούτο έκκενούμενον άδιακόπως καί περιο- 
διχώς.

Slabat mater dolorosa
Slabat mater lagrimosa

,Ω! mater dolorosa, 
Βασίλισσα τοΰ κόσμον, 
θαμπώνεται τό φως μου 
Στή &εία σου ΰωρίά.

Δέν είμαι εμπρός σ' εικόνα, 
'Αναίσθητη κα< κρύα,
Έοί> *σαι ή Παναγία, 
Ή μάνα τοΰ Κρισιοΰ,

Στην άκρ ’ Απελπισία σου 
Σάν πήγες μοναχή σου, 
Νά κλάψης τό παιδί σου 
Όπ’ ήτο στό Σταυρό.

Σάν άδολο διαμάντι, 
Έκεϊνο σου τό δάκρυ,
Ποΰ φαίνεται στή άκρη 
Τοΰ ωραίου σου ματιοΰ,

Ά&άνατη μητέρα ! 
Περνμ τά οωδικά μου

Τό αριστον τούτο ποίημα τοΰ εν Ζαχύνδω λογο
γράφου καί διακεκριμένου ποιητου μας κ. Καρρερ 
ευχαρίστως δημοσιεύομεν, κατά προτίμησή προωρι- 
σθίν δια τήν «Φΰσιν».

Και λυώνει τήν καρδιά μου 
Σά νάτανε κερί.

Ποιό μάτι ύά μπόρεση, 
Στή τόση σου δδύνη 
Αδάκρυτο νά μείνη 
Σ' Ισένα ίμπροστά.

Στον έξοχο τεχνίτη 
Πως Ιδωκες τή χάρι, 
ΕΙς τό πανί νά πάρη 
Τήν &για σου μορφή ;

Και τ ’ άψυχο νά γένη 
Πανί του ευλογημένο. 
Καλό καί φωτισμένο 
Σά νάταν ζωντανό !

Τ' άϋάνατο τοΰ Dolce, 
Αμίμητο κοντύλι, 
Σοΰ έτύπωσε στά χείλη.
Τής πίκρας τή 'σιωπή.

Ή ενδόμυχη σου ·&λίψι 
Πιστά ζωγραφισμένη, 
Μανοΰλα πικραμένη, 
Τά δάκρυα μας καλεί,

Τή φύσι συνταράζει 
Τ' δλόφωτο πανί σου, 
Δέν είσαι μοναχή σου 
Ποΰ κλαίγεις τόν Ίησοΰ.

Τόν κλαίγει ή άν&ρωπότης 
Τής γής οί πονεμένοι, 
Οϊ τόσ' ώρφανεμένοι, 
01 άπειροι φτωχοί,

Τό &εΐο σου τό δάκρυ, 
Ποΰ σβένει τό σκοτάδι, 
Ένίκησε τόν "4όη 
Και πάντα &άνικ&.

ΟΙ πολυπικραμένοι 
θά τώχουνε Ασπίδα, 
ΚάΙ μόνη τους ίλπίδα 
Στά βάσανα τής γής.

ΤΩ! mater dolorosa, 
Κρινόλευκη Παρϋέτα, 
ΟΙ έλπίδες μας σ' εσένα 
Ποτέ δέν &ά οβυοτοΰν.

Γλικειά τοΰ κόσμου μάνα, 
Μητέρα πικραμένη. 
Και πολυδακρυσμένη, 
Λυπήσου μας κι' ίμας.

Φλωρεντία. ΦΡ. ΚΑΡΡΕΡ
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Ο SYMMAMKOS ΠΟΛΕΜΟΣ
KSTA ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

κοϋ. Τό δέ ’Ηπειρω
τικόν τμήμα άποτε- 
λούμ.ενον έκ δύο Με
ραρχιών,διοικείται ύπό 
δύο Μεράρχων, τοϋ 
κ. Άλ. Σούτσου ύπο-

Τδ Πβζιχδν είς τα παραπήγματα έτοιμον πρδς άναγώρηβιν

οτι μ.ετά μικράν μάχην είσήλθεν 
και τδ κατέλαβεν, τών Τούρκων 
άποκρουσθέντων είς τά ενδότερα, 
διά νά ένωθούν μέ τδ κύριον σώμά 
των. Ήμείς μετά έν τέταρτον 
άναχωοούμεν -διά τό λόχον μας, 
δστις εύρίσκεται τέσσάρας ώρας 
εντεύθεν.

Κώατας
Τδ εξαιρετικόν ευτύχημα είς τδν 

παρόντα πόλεμον είνε και ή συμ
μετοχή τών Βαλκανικών Κρατών 
Βουλγαρίας, Σερβίας και Μαυρο
βούνιου, μεθ’ ών ή Ελλάς συμμα- 
χησασα πρδς τδν σκοπδν τής'βελ- 
τιώσεως τής άθλιας, έν,^ διετέ- 
λουν, καταστάσεως τών ύπουδού-

στρατηγου έν εφε
δρεία, άνακληθέντος 
εσχάτως είς τήν ύπη
ρεσίαν καί τοϋ Κ. Δα
μιανού, ύποστρατήγου
έν ένεργεί,γ.

Οί βασιλόπαιδες 
πάντες έσπευσαν ο

(Συνέχ. ΐδε πρόηγούμενον ψύλλον)

Λάρισαα. Τρίτη, ώρα 10 Ιαπιρινη.
’Αγαπητή μητέζα,

Αύτήν τήν στιγμήν εύρίσκομαι είς Λάρισσαν 
μέ 5 άλλους δεκανείς. Ήλθομεν κατεπειγόν- 
τως άπδ Μπαϊκλάρ δι’ ύπηρεσίαν καί θά έπι- 
στρέψωμεν είς τάς 12 τδ μεσονύκτνον. Ήτο 
άνωτέρα διαταγή κατεπείγουσα και έμπιστευ- 
τική. Δόξα σοι ό θεός τέλος πάντων,τήν 4ην 
άπογευματινήν ώραν ήρχισε τδ μπάμ μπουμ 
τριαλά είς άπόστασιν 2 ωρών άπδ χωριό μας, 
καί ό ενθουσιασμός καί τδ ηθικόν τοϋ στρατού 
είνε άπερίγραπτοι. Έναρξιν είς τδ μέρος μας 
έκαμαν όί Τούρκοι εναντίον τοϋ μηχανικού· ά- 
πήντησε δέ τδ ίδικόν μας πυροβολικόν. Αδριον 
μανθάνω νεότερα καί σάς μ.εταδίδω.

ϋζοφήτης ΉλΙας. Τετάρτη.
Ήδη είσερχομεθα πλέον άκωλύτως είς τδ 

εσωτερικόν τών συνόρων. Μικραί συμπλοκαί 
μόνον είς τούς σταθμούς έγένοντο, άπδ τούς 
οποίους οί Τούρκοι φεύγοντες άφγρεσαν δ,τι ή- 
δυνήθησαν, είς τά έπίλοιπα δέ έπιπλά των 
καί σκεύη έθεσαν πϋρ. Έγώ εύρίσκομαι είς τδ 
τέλος τοϋ συντάγματος μέ τά τρόφιμα, ώστε 
έπί τοϋ παρόντος δέν έχω φόβον, ιδίως άπδ 
έλλειψιν κουραμάνας. Δυστυχώς όμως είμαι 
είς τό τέλος τοϋ σώματος δπισθεν καί άκόμη 
δέν έτραβηξα τουφεκχά. Άλλ* ούτε καί έγέ- 
μισα άκόμη τό οπλον μου.

Άκούομεν, δτι ό στρατός μας, δηλαδή ή 
πρωτοπορεία του εύρίσκεται είς άπόστασιν 
μιάς ώροκς, άπδ τοϋ χωρίου Έλασσώνος καί

λων έν γένει χριστιανών τής Μα
κεδονίας, άνέλαβεν άπό κοινού τδν κοινόν κατά 
τή." Τουρκίας άγώνα, δπως διά τών οπλών 
πειθαναγκάσωσιν αύτήν είς ριζικωτέραν με
ταβολήν τών πραγμάτων, άμα ειδον αύτήν 
άρνουμένην τήν παραδοχήν τών διά τής κοινής 
διακοινώσεώς των ύποβληθέντων αύτή δρων, 
καί στηριζομένων έπί τής άρχής τής ίσότητος, 
τής έλευθερίας καί τοϋ δικαίου.

Ό δλος Ελληνικός στρατός άποτελούμενος 
έν άρχή τής έκστρατείας είς 150,000 άνδρας, 
διηρέθη είς δύο τμήματα μέ κέντρον ένεργείας 
τήν Μακεδονίαν, καί τήν Ήπειρον. Και έπί 
κεφαλής μέν τοϋ πρώτου τμήματος έτέθη ό 
διάδοχος Κωνσταντίνος, φέρων τδν βαθμόν άν- 
τιστρατήγου, μέ τδν ύποστράτηγον Δαγκλήν 
ώς άργηγόν τοΰ Γεν. ’Επιτελείου, δστις εϊναι 
ό έφευρέτης τοΰ όρειβατικαϋ. πυροβόλου, τοΰ 
κατασκευαζομένου ύπό τοΟ έργοστασίου Κρεζώ 
καί φέροντος τδ δνομα Σνάϊδερ—Δπγκλή, μέ 
τδ όποιον είναι έξωπλισμένος ό στρατός τής 
Ελλάδος καί τής Ρωσσίας· έπί κεφαλής δέ 
τοϋ Ηπειρωτικού τμήματος έτέθη ό άντιστρά- 
τηγος Κ. Σαπουντζάκης. οστις καί κάλλιστα 
στρατιωτικώς μεμορφωμένος τυγχάνει καί με
γάλην πείραν κέκτηται.

Τό Μακεδονικόν τμήμα άποτελούμενον άπό 
έξ Μεραρχίας δύο τών ’Αθηνών, δύο τοΰ Ναυ
πλίου, δύο τής Λαρίσσης διοικείται άπδ τούς 
Μεράρχους Κ. Καλλάρην, ύποστράτηγον, Κ. 
Μηλιό του Κομνηνδν συνταγματάρχην τοϋ ίπ- 
πικοΰ, Κ. Μοσχόπουλον, ύποστράτηγον, Κλ. 
Κλεομένους συνταγματάρχην τοϋ πυροβολικού, 
Έμ. Μανουσογιαννάκην ύποστράτηγον και Δ. 
Ματθαιόπουλον συνταγματάρχην του μηχανι-

μοίως έκ τών πρώτων 
νά καταταχθώσιν είς 
τδν στρατόν, αί δέ 
λαοφιλείς πριγκήπισ- 
σαι άπασαι ίδρυσαν 
πλωτά καί χερσαία 
νοσοκομεία,φορητά και 
μή διά τούς τραυμα
τίας τοϋ πολέμου. Οί 
δέ πλούσιοι τοϋ ’Εσω
τερικού καί άπαντες
οί ομογενείς τοϋ ’Ε
ξωτερικού ήνοιζαν τά 
βαλάντιά των καί προ- 
σέφερον μεγάλα ποσά, 
άπανταχόθεν δέ τής 
ύφηλίου, ένθα ύπάρ- 
χουσιν Έλληνες εγκα
τεσπαρμένοι, έδραμον 
είς τήν φωνήν τής 
Πατρίδος καί έτάχθη- 
σαν είς τδν στρατόν.

'Γήν 3} 16 ’Οκτω
βρίου ό Πρωθυπουργός 
κ. Βενιζέλος άπδ τοϋ 
βήματος τής Βουλής 
διεκήρυξε τήν ένωσιν 
τής Κρήτης μετά τής 
Ελλάδος καί διέκοψεν 
έπισήμως τάς διπλω- 
ματικάς μετά τής 
Τουρκίας σχέσεις, ά- 
νακαλέσας άμα τόν 
έν Κωνσταντινουπολει ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ

Πρέσβυν κ. I. Γρυ- 
πάρην. Τήν 4)17 αί Έλληνικαί κανονιοφόροι 
Α. καί Δ. παρεβίασαν τήν είσοδον τοϋ Άμ- 
βρακικού κόλπου, ό Ελληνικός στόλος άπέ- 
πλευσε πρδς τδ Αίγαΐον, ό δέ στρατός τοϋ 
Διαδόχου ύπό τάς εύχάς καί εύλογίας ολου τού 
Ελληνισμού διήλθε τά στενά τής Μελούνας, 
βκδίζων διά τών χωρίων Μελοχούτσας καί 
Τσαριτσάνης πρός τήν ’Ελασσόνα. Τήν 4ην 
’Οκτωβρίου τό πυροβολικόν διήλθε τού Τυρνά-

βου κάτωθεν τοϋ Μπουγαζιού, ίνθα ωσαύτως 
κατευθύνοντο τδ 3ον καί 7ον Πεζικον Σύντα
γμα. Τήν 6ην ’Οκτωβρίου τδ 9ον τάγμα τοΰ 
1ου συντάγματος κατέλαβε τδν Τουρκικόν στα
θμόν τοϋ Προφήτου Ήλία, οπού οί Τούρκοι 
έγκατέλειψκν τήν σημαίαν των καί διάφορα λά
φυρά. Τήν 9ην κατελήφθη ό Τούρκικος σταθμός 
Δαμασίου μετά 12 οπλών Μάουζερ, 7 ξιφών,3 
ήμιόνων καί τού πρώτου τουρκου αιχμαλώτου.
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Συγχέντρωβις μετά τήν Μάχην.

'Βλασσών 7 8)βζΙον·

Αγαπητή μον μητέρα,

Ή πρώτη έισβαλοΟσα είς τό τουρκικόν Με- 
οαρχίά ήτο ή τοϋ Μανουσογιαννάκη, ήτις έπο- 
ρεύθη δι’ ύπερφαλαγγίσεως, ένώ ή ΐδική μας 
Δευτέρα Μεραρχία έβάδισεν κατ’ εύθεΐαν έκ 
νότου. Χθες πριν ή τούς περικυκλώσωμεν μάς 
•έφυγαν οί τοΰρκοι πρός βορράν, ίνα άμυνθώσι, 
φαίνεται, καλείτερον. Έπολεμήσαμεν έν τού
τοι; άσθενώς έπί τετράωρου. Δέν δυνασθε νά 
φαντασθήτε τήν χαράν μας καί τδν ενθουσια
σμόν τδν κατοίκων, &μχ εΐσήλθομεν είς τήν 
πόλιν των.'Ο Διάδοχος αυτοπροσώπως διηύθυνε 
τήν μάχην, τό πυροβολικόν μας κυριολεκτικώς ’ 
έδεκάτιζε τούς Τούρκους καί δι’ αυτό ίτράπη- 
σαν είς φυγήν, τδ δέ Ιππικόν τούς κατεδίωξεν 
άμέσως. Συνελάβομεν-δέ και περί τούς 100 
τούρκους αιχμαλώτους, πολλούς τραυματίας 
καί 7 μεγάλα πυροβόλα.

Είς τά χωρία οθεν διερχόμεθκ οί κάτοικοι

; Αμερικής

Τά άεροπλάνα . όλονέν πετοΰν 
και φέρουν ειδήσεις που πηγαίνει 
καί ποΰ εϊνε συγκεντρωμένος ό 
τουρκικός στρατός.

"Ηδη λέγουν θά τραβήξωμεν διά 
τά Σέρβια, βπου συγκεντροΰνται οί 
τοΟρκοι. V

Άπδ τούς ίδικούς- μας είς τήν 
μάχην τής Έλασσδνος έφονεύθη- 
σαν 2 αξιωματικοί καί 15 στρα- 
τιώται. Τοΰρκοι δμως Οά έφονεύ- 
θησαν δεκαπλάσιοι.

Ύγιαίνων άσπάζομαι., Αύριον 
ή μεθαύριον, όταν ευκαιρήσω, θά 
σάς μεταδώσω νεώτερα.

Κώστας

Οί τοΰρκοι ύποχωρήσαντες πρδς 
βορράν έγκατέλειψκν τήν Δεσκά- 

την, ήτις κατελήφθη ύπό τοΰ Έλλ. στραταΰ 
κατόπιν μικρά; συμπλοκής, καθ’ ήν έφο- 
νεύΟη είς άξιωμκτικός μας και έπληγώθησαν 
δέκα όπλΐται, Κατά τήν ύποχώρησιν ταύ
την των τούρκων, ήτις έγένετο άτάκτως, -ό 
δέ 'Ελλ.στρατός τούς κατεδίωξε πρδς βορράν, 
εύρέθησαν καθ’ οδόν μεγάλαι ποσότητες πυ- 
ρομαχικών.

Έπί τριήμερον ό στρατός διφρημένος κατά 
σώματα μετά πολλής ταχυτητος, τή έπιμόνω 
διαταγή τοΰ Διαδόχου έχώρησε πρδς τά 
πρόσω, άψηφών πάντα κίνδυνον καί έμπόδιον, 
μόνον τδν εχθρόν έπειγόμενος νά συναντήσγ.

Σέ^βιατήν 12 ΌΗτωβζΙον

Αγαπητή μον ίίητέρα,

Σάς γράφω τήν παροΰσαν μου μέ πολλήν 
οικονομίαν χρόνου, διότι δέν μάς μένει και
ρός. Ώς πρός τήν υγείαν μου καί ζωήν μου 
μήν άνησυχεΐτ.ε, όλονέν εισερχόμενα είς τά 
σοβαρότερα. Ή τύχη μου ήτο νά γλυτώσω 
από τό στόμα του χάρου, διότι ή τρίτη μάχη 

ήτο άποφασιστική καί αλησμόνη
τος. Αί οβίδες και αί σφκΐραι έπι- 
πτον πλησίον μας. Οί τοΰρκοι <ι- 
χον όχυρωθή είς υψηλούς λόφους 
καί βραχώδεις μέ 28 πυροβόλα, 22 
πολυβόλα καί 8—9 χιλ. στρκτοΰ. 
Ημείς δέ άπδ κάτω μόνον μέ 
μίαν πυροβολαρχίαν καί τδ Ιον πε- 
ζικόν, μέ Τόν εις τό κέντρου καί 
τά δεξιά καί άριστερά μας άλλα 
° ’ μάχη αύτή

Εκτός οπού 
τά μειονεκτήματα 
νά προσέλθουν αί 

δύο πυροβολαρχίαι,
1 

λασπώδες μέρος καθ’ήμών. Νά

,2 συντάγματα. Ή ■■■'■■ 
δέν περιγράφετας. 
ε’χομεν ολα -·· 
καί έβράδυναν 
διατανθεϊσαι 
είχομεν καί τήν βροχήν καί τδ

Πρώτον πτζιχδν σύνταγμα.

βλέπετε δέ νά πίπτουν δεξιά καί άριστερά 
μας νεκροί καί τραυματίαι, νά ήχοΰν αί σάλ
πιγγες, νά διατάσσουν στεντορείως οί αξιω
ματικοί καί νά γογγόζοον οί πληγωμένοι, ήτο 
φρικώδες.

Τό σύνταγμά μας έπαθε τήν μεγαλειτέραν 
ζημίαν, καθ’ οσον έπειδή έβράδυναν νά έλθουν 
αί άλλαι πυροβολαρχίαι, εύρε καιρόν τό πυρο
βολικόν των τούρκων νά μάς κτυπήσρ καιρίως. 
Άπδ τόν λόχον μας εΓχομεν νεκρούς ενα άν- 
θυπολοχαγόν καί 2 στρατιώτας καί πληγω
μένους 15.Τών άλλων νομίζω, ότι δά ήνε 80 
μέ 100 νεκρούς και 500 πληγωμένους. Ή 
τύχη μέχρι τής ώρας καί ο θεός μέ έβοήθησαν 
ώστε νά γλυτώσω άπδ τάς ββίδας. Άλλά καί 
άν δέν ύπήρχον είς τήν ζωήν, δέν θά ήμην ό 
μόνος. Τόσοι έχάθησαν άξιωματικοί και στρα
τιώται καί όλοι έπήγαμεν με τήν άπόφασιν 
νά προχώρήσωμεν, ώς καί έγινε· τό μέρος δέ 
όπου ήτο ή χειρότερα θέσις καί έγινε ή μάχη 
αύτή λέγεται Σαραντάπορο, ό δέ Διάδοχος 
είχε διατάξει μέ πάσαν θυσίαν νά γίνγ ή έ
φοδος. Ό Διάδοχος ήδη εϊνε κατενθουσιασμένος 
καί όταν περνφ άπδ τήν γραμμήν τών συντα
γμάτων Sya-Ζήτω άκούεται καί τίποτε άλλο.

Άπό σήμερον αρχίσαμε καί ήμεΐς νά καίω- 
μεν τάς οικίας τών βαρβάρων, διότι μέχρι 
σήμερον ό Διάδοχος είχε δώσει ρητάς διατα- 

γάς νάμή πειράξωεεν τδ παραμικρόν. ’Επειδή 
όμως έσφαζαν φεύγοντες έκ τών χωρίων καί 
πόλεων περί τούς 100 χριστιανούς, έδόθη δια
ταγή νά καίωνται τά τουρκικά μέρη. ‘Ημείς 
τώρα.τρώγομεν τά άρνία των, τάς όρνιθας, τά 
τυρία καί λοιπά, όπου εύρίσκομεν. Σήμερον 
προχωροΰμεν διά τήν Κοζάνην καί πέριξ χω
ρία. Μέχρι σήμερον έστείλαμεν είς Θεσσαλίαν 
300 αιχμαλώτους, έχομεν δέ εΐς χεϊρα; μας 
καί 22 τηλεβόλα πεδινά, 19 ορεινά καί πλη
θώραν πυρομαχικών. Άγνωστον ήδη έως ποΰ θά 
προχωρήσωμεν. Πιστεύω όμως νά ύπάγωμεν 
και εΐς Θεσσαλονίκην. Σείς όμως θά έχετε πε
ρισσότερα; πληροφορίας τηλεγραφικώς. .

Σημειώσατε οτι κατ’ αύτάς τάς ήμέρας 
όδοιπορήσαμεν καί έκοπιάσαμεν πολύ, άνα- 
βαίνοντες καί καταβαίνοντες όρη καί καταλα- 
σπωμένας όδούς, ό δέ Διάδοχος όλο καί νά μάς 
λέγη. ^’Εμπρός, εμπρός, βιάζομαι, εμπρός.»

Ή μάχη τοΰ Σαρανταπόρου ύπήρξε ή με- 
γαλειτέρα καί πεισματοδεστέρα τών προη
γουμένων.

Χαιρετισμούς είς δλους.

Κώστας

("Έπεται συνέχεια)
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παιγνιόχαρτων και γυ- 
υφγικά στοιχειωδέστα-

Ο ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣ
Τά>ν εσπέραν έκείνην ήμην όπωσοΰν νευρι

κό'?· ολην δέ την ήμέραν είχε χιονίσει. Έπανω 
έκεϊ εις τό φρούριον Ρόντσια οί βερσαλιεροι 
μου διεσκέδαζον έντός τοϋ παρακειμένου είς 
τό ιδιαίτερόν μου δωμάτιον θαλάμου και δια 
τνίς ημίκλειστου θύρας ήκούετο ό θόρυβος τοϋ 
παιγνιδιού και οί γέλωτες καί αί σύντομοι 
φιλονεικίαι.

Ήσαν έν δλφ είκοσιπέντε άνδρες, Αγαθοί 
νέοι, τούς οποίους διά τής συμβιώσεως είχα 
δυνηθή νά γνωρίσω και νά έκτιμήσω. Αυτοί 
δέ άφ’ετέρου, διά μέσου τής φαινομενικής μου 
αύστηρότητοςεΐχον διαγνώσει καλώς την καρ
διάν μου καί διακρίνει τά αισθήματα τής φι
λίας καί τής ειλικρινούς στοργής, τά όποια 
έτρεφα πρός αύτούς.

Συχνάκις και έγώ έλάμβανα μέρος είς τάς 
διασκεδάσεις των καί διωργάνουν Αγωνίσματα 
πάλης καί παιγνίδια ’’ 
μνάσματα ταχυοακτυλο
τα. Άλλά κατ’ έκείνην την εσπέραν ημην Α
διάθετος καί άνεγίνωσκα δι’ εκατοστήν φοράν 
τήν φιλόστοργον έπιστολην, την οποίαν είχα 
λάβει παρά τής μακράν διαμενούσηςμητρόςμου.

Ή θύελλα έμαίνετο έξω.’Εκ διαλειμμάτων 
φύλλον τι ασταθές παραθύρου έκρότει συγκρου- 
ούμενον εΐς τόν τοίχον τοϋ διαδρόμου, ένώ ό 
ορμητικότατος άνεμος ώλόλυζεν εΐς τήν βαθεϊαν 
κοιλάδα.

Αί'φνης ό πάταγος πάλης άφωνου ήκούσθη 
προερχόμενος έκ τοϋ παρακειμένου θαλάμου, 
μαζύ μέ κραυγάς όξείας καί συγκεχυμένας καί· 
συγκλονισμόν ποτηρίων καί κρότων άνατρεπο- 
μένων θρανίων, Αληθές πανδαιμόνιου. "Εδραμα 
έν τώ άμα καί ένεφανίσθην είς τήν Ούραν.

Ό θάλαμος έπληροϋτο έξ ολοκλήρου ύπό 
τοϋ καπνοϋ είκοσι καπνοσυρίγγων, πάντα δέ 
τ’ αντικείμενα έξηφανίζοντο έντός τής Ασφυ
κτικής όμίχλης. ‘Η κρεμαμένη είς τδ μέσον 
τής όροφής λυχνία τοΰ πετρελαίου έταλαντεύε- 
το δεινός. ’Εν τούτοις έπρόφθασα νά ί'δω ένα 
εύρωστου στρατιώτην σφίγγοντα έτερον άπό 
τόν λαιμόν καί καταφέροντα χάλαζαν γρονθο- 
κοπημάτων κατά τοΟ προσώπου του, ένφ οί 
άλλλοι έκοπίαζον είς μάτην νά χωρίσουν τούς 
συμπλακέντας.

—"Αλτ !... τί είν ’ αύτά, άνεφώνησα όρ- 
γίλως,

Έσιώπησαν ολοι, καί ό επιτεθείς έμεινεν 
μέ την χεϊρα ύψωμένην, μέ την πυγμήν κλει
στήν καί Απειλητικήν, έτοιμος πάλιν νάτύψη. 
Ό άλλος είχε τήν ρίνα αιμοσταγή καί προσε- 
πάθει. εΐς μάτην ν’άπαλλαγ^ τής συσφίγξεως.

Ένήργησα πρόχειρον Ανάκρισιν καί περιό
ρισα τόν ένοχον εντός μεμονωμένου δωματίου, 
άναμένφ>ν ν’ Αποφασίσω μέ περισσοτέραν άτα- 

ραξίαν τήν έπομένην περί τής έπιβλητέας εΐς 
αύτόν τιμωρίας.

Περί τήν δεκάτην ώραν τής εσπέρας έκείνης 
κατεκλίθην, χωθείς ύπό οσα περισσότερα ήδυ- 
νήθην νά εύρω κλινοσκεπάσματα.

Ή θερμάστρα έκοκκίνιζε μορμυρίζουσα εις 
τινα γωνίαν σκοτεινήν τοϋ δωματίου. ’Ενθυ
μούμαι, δτι ήρχιζα μόλις νά κλείω τούς βεβα- 
ρυμένους όφθαλμ.ούς μου, βτε ήσθάνθην κάποιον 
νά μέ κτυπφ κάπως δυνατά έπί τοϋ άριστεραϋ 
ώμου. Έσκίρτησα καί άνεκάθησα έπί τής κλίνης.

—Κύριε ύπολοχαγέ!... '
—Ποιος εΐνε ;
—Έγώ.
—Ποιος;
— Ό δεκανεύς Λουτσιάνη...
—Τί συμβαίνει
—'Ένας βερσαλιέρος έφυγε πρό ολίγου.
—Τί ; πως είνε δυνατόν ;
—Μάλιστα, κύριε.
—Ππά, διάβολε !...
Είς όλίγάς στιγμάς ήγέρθην καί ένεδύθην. 

Ένω δέ ό δεκανεύς μ’ έβοήθει μετά σπουδής, 
έγώ, έντελώς ήδη έγρηγορώς, τόν ήρώτων 
έναγωνίως.

—Ποϊος βερσαλιέρος είν’ αύτός;
—’Εκείνος ποϋ έμ.άλωνε πρό ολίγου, κύριε 

ύπολοχαγέ.
—Πώς έφυγε;
—Μά!... ξεύρώ κ’ έγώ; Τό έννόησεν ό Πασ- 

κουίνη, ποϋ ήττον σκοπός καί έφώναξε.
— Ποϋ Ανάθεμά τον !..,
Έτηλεγράφησα εΐς τήν Μεραρχίαν· έπειτα 

κατήρτισα δύο περιπολίας έκ δέκα άνδρών. 
Τήν μίαν έθεσα ύπό τήν διοίκησιν ένός έπιλο- 
χίου καί τήν Απέστειλα πρός τήν κοιλάδα, 
Αριστερά. Έξήλθομεν ολοι έξω, έγώ δέ μετά 
τών λοιπών άνδρών έβάδισα δεξιά, πρός τά σύ
νορα. Πρός τά έκεϊ βεβαίως είχε διευθυνθή ό 
λιποτάκτης.

’Επρεπε νά διέλθωμεν πρώτον περί το έν ~ 
χιλιόμετρου έπί έδάφους πεδινού, σκεπασμέ
νου ύπό παχείας χιόνος. Διηνύσαμεν τροχάδην 
τό διάστημα τοϋτο, χωρίς νά συναντήσωμεν 
κανένα.

‘Η θύελλα έξηκολούθει μανιώδης. Βίαιαι 
πνοαί Ανέμου έπήρχοντο ορμητικός καθ’ ήμών 
καί μάς διέκοπτον τήν Αναπνοήν καί κατεμά- 
στιζον τό πρόσωπόν μας. Προηγούμην τρέχων 
καί βλασφημών.

— Τόν άχρεϊον ! τόν κατηρκμένον !
Οί βερσαλιέροι μου μέ παρηκολούθουν άφω

νοι. Μετά πέντε λεπτά έφθάσαμεν εΐς τάς ύπω- 
ρείας σιωπηλοί, εύθύς δ’ έπεχειρήσαμεν τήν 
άνάβασιν τής τραχείας ανόδου. .’Ημην ήδη 
Αποφασισμένος καί βέβαιος οτι θά συνελάμβανα 
τόν δραπέτην.

'Η Ατραπός ήτο λίαν κρημνώδης, κοπιωδε- 

στάτη, άβατος σχεδόν. Τά βήματά μου ώλί- 
σθαινον κατά πάσαν στιγμ.ήν. "Επρεπε νά στη- 
οίζωμαι δι’ άμφοτέρων των χειρών έπί τής 
ορειβατικής βακτηρίας, καί νά ωθώ μέ ολην 
τήν όύναμιν τό σώμα πρδς τά έμπρός, διά ν’ 
Αντέχω εΐς τό ολίσθημα καί νά μή κρημνισθώ. 
Τα λεπτά μόρια τής χιόνος εΐσέδυον εΐς τά 
ώτά του καί είς τούς όφθαλμούς μου έπάγωναν, 
αί χεϊρές μου δέ άνευ χειροκτίων καί αίμωδί- 
αζον οί πόδες μου.

Είχα έξέλθει δπως εύρισκόμην, φέρων μό
νον τήν στολήν καί πηλήκιον, άνευ μανδύου. 
Τρεις φοράς έκινδύνευσα νά κατακυλισθώ. Έν 
τούτοις έζηκολούθουν νά προχωρώ μέ ταχύ 
βήμα, Αδιαφορών διά τήν κούρασιν καί διά τό 
δριμύτατον ψύχος, ίσως διότι ή βράζουσα έν
τός μου όργή μ’ έκαμνε νά τό λησμονώ. Άλλ’ 
έβλεπα τούς βερσαλιέρους μου έκάστοτε νά πί
πτουν ύπτιοι έπί τής χιόνοςκαινά συγκρατοϋν 
τό στήθος, ώς νά ήθελαν νά καταπνίξουν τούς 
ραγδαίους αύτών παλμούς.

Μετά μίαν Ακόμη ΐσχυροτέραν προσπάθειαν 
καί μετά τελευταίαν Ακατάσχετου ορμήν, έ- 
σταμάτησα Αποκαμών και οί πιστοί μου Ακό
λουθοι έρρίφθησαν κατά γής άσθμαίνοντες.

Έστάθημεν έκεϊ έπ’ όλίγον, προβλέποντες 
άλλήλους σιωπηλοί.

Άλλ’ αί στιγμαί παρήρχοντο αδυσώπητοι.
— Θάρρος 1 είπα, έμπρός !
Καί έξηκολουθήσαμεν τήν άνάβασιν.
ΕΓχομεν φθάσει σχεδόν. ’Ολίγα μέτρα ύπε- 

λείποντο ακόμη άπό τής κορυφής. "Επειτα 
έξετείνετο ή πεδιάς καί κατόπιν έξετείνετο ή 
πεδιάς καί έπειτα τά σύνορα, δηλαδή ή Α
σφάλεια διά τδν δραπέτην. Άν κατώρθωνε νά 
φθάσγ έκεϊ, τετέλεσται. Είχα ήδη Αρχίσει ν’ 
Απελπίζωμαι. Προχωρών ταχέως, έςηρεύνων 
διά τοΟ βλέμματος τήν άσπιλον λευκότητα 
τών χιόνων,διά νά διακρίνω τό μέλαν σημεΐον., 
τό βαϊνον πρός τήν οδόν τής σωτηρίας.

Τόν άθλιον ! έάν τόν έβλεπα, θά έπυροβό- 
λουν Αμέσως εναντίον του, χωρίς νά διστάσω !. 
Τόν άνανδρον

— Κύριε ύπολοχαγέ
—Τί θέλεις;
^Κύττάξατε έκεϊ δεξιά!.. Αύτός είνε.
Έσταμάτησα διά μιάς. Ή καρδία μου σχε

δόν έπαυσε νά πάλλγ και έδέησε νά τήν σφί— 
γξω δι’ Αμφοτέρων τών χειρών, ώσεί φοβού
μενος μήπως ό λιποτάκτης άκούσ·ρ τούς εσπευ
σμένους κτύπους της.

Ήτο τω δντι αυτός είς Απόστασιν εΓκοσιν 
ή καί δεκαπέντε μέτρων Αφ’ ήμών. Έστεκεν 
Ακίνητος καί βλέπων πρδς τ’ άνω. Ήμείς έκ- 
ρυπτόμεθα όπισθεν λεπτοτάτου καί μακροϋ 
βράχου εΐς τήν σκιάν, ζθεν δέν ήδύναντο νά 
μάς όδγ. "Ισως είχε σταματήσει, όπως Ανα- 
πνεύσρ ή-δπως έπισκοπήση τό μέρος. Άλλ’ 

εύρίσκετο πλέον εΐς τήν εξουσίαν μου. Διέταξα 
άκραν. Απόλυτον σιγήν. "Ανωθεν μας, είς 
ύψος δέκα μέτρων άκόμη, εύρίσκετο άλλος βρά
χος, τέμνων σχεδόν τήν οδόν. Έάν ήθελον 
φθάσει έκεϊ, θα έδέσποζον πλέον τής Οέσεως 
καί θ’ άπέκλειον εντελώς τόν λιποτάκτην.

Καί ώρμήσαμεν πρός τό σημεΐον έκεϊνο, 
άλλά συρόμενοι, τετραποδητί, έν σιγγί, μέ τά 
γόνατα καί τό πρόσωπόν έπί τής χιόνος καίμε 
τό βλέμμα Ατενώς προσηλωμένου εΐς τό ακίνη
τον έκεϊνο σημεΐον; Παρήλθον δέκα λεπτά, 
δέκα λεπτά Αγωνίας καί έξάψεως άπεριγρά- 
πτου. Έάν έκεΐνος μάς έβλεπε πριν φθάσωμεν 
εΐς τόν βράχον, θά έσώζετο διά τής φυγής. 
"Ελειπον Ακόμη ολίγα μέτρα. «Στάσου όλί
γον άκόμη !... έλεγα κατ’ έμαυτόν... Δός μου 
όλίγον καιρόν!» "Αλλα πέντε μέτρα!.. Δύο 
Ακόμη!.. ‘Ωραία!..

Είς τών βερσαλιέρων τής περιπόλου έθορύ- 
βησεν άκουσίως. Συνεκράτησα καίτήν άναπνοήν 
μου καί μίαν άναφωνησιν κατάρας. Άλλ’ ό 
λιποτάκτης έκεϊ πέραν δέν έκινήθη. "Ισως ήτο 
καθισμένος. Έμπρός !..

Τέλος πάντων !
"Ηδη εύρισκόμεθα δλοι όπισθεν τοϋ βράχου καί 

έδεσπόζαμεν τήςκατωφερείας. Όλίγον'κατω
τέρω, πρός τά δεξιά, είς άπότασιν δέκα μέ
τρων εύρίσκετο ό δραπέτης. Δέν άνεπνέομεν. 
"Ακρα σιγή έπεκράτει τώρα.

Ή ορμή τής θυέλλης είχε κοπάσει έπαισθη- 
τώς. Όλίγαι μόνον άραιαί νιφάδες κατέπιπ- 
τον τώρα, διασκορπιζόμεναι έπί τής ομοιομόρ
φου καί έκτυφλωτικής λευκότητος.
Ήγέρθην τότε διά .μιας όρθιος ύπέρ τό πρό-

— Βερτόνη ! έφώναξα δυνατά μέ αύστηρόν 
τόνον.

Ό λιποτάκτης έπήδησε πρός τά έμπρός, 
πρός τδ μέρος τής φωνής μου. "Επειτα έστάθη 
Ακίνητος, άπεσβολωμένος.

— Βερτόνη ! έφώναξα καί δευτέραν φοράν.
Εκείνος δέν έκινήθη. Τόν έβλεπα κάλλιστα· 

ήτο αύτός. "Ανευ Αμπεχόνου, μέ τό ύποκάμι- 
σον μόνον, μέ τό ευρύ στήθος έστραμμένον 
πρδς έμέ, είχε τήν κεφαλήν Ασκεπή καί τάς 
πυγμάς συνεσφιγμένας ύπό τό κράτος τοΰ διε
ξαγόμενου έντδν τής άθλιας ψυχής του δεινοϋ 
άγώνος.

— Βερτόνη, γύρισε όπίσω !
Έπροχώρησε βήματά τινα· άλλ’ούδέν είπε. 

Δέν ήδύνατο νά όμιλήσν).
— Γύρισε όπίσω, Βερτόνη. Σκέψου τί πρό

κειται νά πράξρς.Συλλογίσου τήν μητέρα σου· 
συλλογίσου τήν πατρίδα σου· συλλογίσου δτι 
όλίγον άκόμη άν προχωρήσεις, είσαι προδότης; 
καί δέν θά δυνηθής ποτέ είς το εξής νά πατή- 
σγς αύτό τό ιερόν έόαφος.

("Ακολουθεί)
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23· Αίνιγμα

Όπως είμαι είς τάς χώρας 
τοΰ Βορρά νά μά ζητήσης- 

Άν έν γράμμα μοΰ άλλάξη;
φως νά «δρυς μήν έλπίσης·

24. Αϊνιγμα.

Έν μέρος τοδ ποδός άρσενικώς
Καί πόλις τής Ασίας θηλυκό»;

25 Μ<ύααίκί>ν

Ό Κάτων καί δ Νέρων 
Ό Νέοτωρ καί δ Ίέρων 

'U “Ηβη καί δ “Αδης
Μαζύ καί δ’Αλκιβιάδης 

Όλοι αΰιοί δανείζουν
Εις σέ σπό ένα γράμμα 

Καί στρατηγόν άρχαϊον 
μά; γράφεις έν τφ άμα.

26. ΓβΖφΟζ

ΟΙνεΐς τις 
ατρέ ώ λ έλαδδ ς...

iiC»<KWΒ' ι

ΔΥΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΙΙου—i2<(u ΤΕΥΧΟΥΣ

19. Τήνος — Γήνος
20. Ζάχαρι—Άς —Ζαχαρίας
21. "Εκτος — Έκτδς
22. Ό Αδηφάγος.

»·Φ€«Β*3ΐΐ'

ΕΥΤΡΑΗΕΛΑ
\-2Κατά τάς έξετάσεις είς τό μάθημα τής Γεω
γραφίας-
- Ό διδάσκαλος πρός τόν μαθητήν : 

—Τί λέγεται κυμαινόμενος πληθυσμός ; 
Ό μαθητής μετά ώριμον σχέψιν : 
—Κυμαινόμενος πληθυσμός είναι έκεΐνος, ποΰ 

μένει μέσα είς τά πλοία.

. Ό κατηγορούμενος απολογείται είς τό δικαστή- 
ριον, ένώπιον τοΰ δποίου παρεπέμφθη διά βιαιο
πραγίας έναντίον συναδέλφου του-

— Δέν ήτο τίποτε σοβαρόν, κύριε πρόεδρε, μία 
φιλονεικία, κατά τήν όποιαν άντήλλάξαμεν μερικάς 
λέξεις-

Η ΦΥΣΙΣ
—Τί λέξεις ! αναφωνεί δ παθών δέν μοΰ έπέ- 

ταξες στό κεφάλι ενα χονδρόν βιβλίον, ένα λεξικόν;
— ’Ακριβώς!··, τί άλλο ήτο καί αύτό παρά 

λέξεις;

Ή σκηνή είς τό Ζάππειον. ;
Ό φιλάργυρος Κ. καθήμενος παρά τραπέζιόν τι 

μέ τινα φίλον του, τήν σύζυγόν του καί τό τέκνον 
του, παραγγέλλει είς τόν ύπηρέτη»'

— Φέρε μας ένα παγωτόν καί τρία κουταλάκια.
Ό φίλο; του δμως άγανακτήσας, λέγει είς τόν 

ίδιον ύπηρέτην μεγαλοφώνων :
— Παιδί, εμένα νά μοΰ φέρης τρία παγωτά καί 

ένα κουταλάκι μόνον !

Διάλογος.
— Δεσποινίς, σσς έφερα τήν φωτογραφίαν ποΰ 

σάς ίπεσχέθην, Ιδού !...
—Ώ, ευχαριστώ- ΕΙσθε καί σεις φοτογραφη

μένος ;
— Βέβαια, έφωτογραφήθηκα μαζί μέ τά δύο μου 

μεγάλα σκυλιά... Δέν μέ Αναγνωρίζετε ;
ΊΙ δεσποινίς άφηρημένη...
—Ά, ναί. ναί!... Δέν εΐσθε σείς αύτός ποΰ 

είναι στό μέσον μέ τό καπέλλον ;

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
θέλετε νά μάθετε τδν χαρακτήρα, τά προ

σόντα, Ελαττώματα ή άρετάς άτομου τινδς 
ήτοι τδ παρελθόν, παρδν καί μέλλον του ; 
Στείλατε τήν φωτογραφίαν του, ούχι παλαιο- 
τέραν τδν δύο ετών, είς τήν Διεύθυνσιν τής 
«Φύσεως» μετ’ ιδιοχείρου σημειιό^σεως τής ή- 
λικίας καί έπαγγέλματο'ς του μετ’ άναλάγου 
άμ.οιβής καί θά λάβετε άμέσως άκριβή έγγραφον 
σχετικήν περιγραφήν. ’Επιτυχία ήγγυημένη.

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Χριστιανισμός καί πνευματισμός.— Ό προο» 
ριάμός τοθ Ανθρώπου· — Ή ΈπιάτΑμη· — 
Νέον φθς·
Ύπδ. τδν Ανωτέρω τίτίον ιζεδάΟη «ν Καιρφ ύπό τον Πνινματιστικον Σύνδεσμον βιβλίον πολύ πιράργον και 

Ενδιαφέρον, πτριέχον Ανακωνώσκς απουδαΐαί πνευμάτων Ini ζητημάτων έπιατημονικ&ν, ϋεοίογικ&ν «αί κοι
νωνικήν.Συνιστωμεν αύτό θερμώς τοΐί πνινματισιαΐς καί 
παντι καταγινομένφ elf τά μεταφυσικά καί ψυχολογικά 
ζητήματα ύί διαφωτΐζον πολύ τό ζήτημα τήί μετά θάνατον ζωήί.
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