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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ

ΧΤΝ-ΔΡΟΜΜΤΑΧ
Έπί τή εύκαιρίρ. τοΰ Νέου Έτους «1918» 

καί έπι τη χαρμοσύνφ έπιτεόξει τ&ν πανελ
ληνίων ημών ’Εθνικών πόθων, ίι Διεύβυν· 
όις τΛς «Φνθεως» εύχεται όλοψνχως τοΐς 
έαυτής συνδρομηταϊς καί άναγνώσταις πανόλ- 

,.βιον μέλλον καί έντελώς έθνοπρεπή έφεξής: 
δρασιν, τόσον έπ’ ώφεΖείρ. τοΰ Έθνους, δσον 
καί έπίτή προόδφ τοΰ άνά τήν ύφήλιον διε
σπαρμένου Ελληνισμού. , 1

Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΤΔΝ έπισκεπτόμεθα ερ
γοστάσια τινά τά μέγι
στα έκπλησσόμεθα έκ 
της ζωής, ήτις φαίνε
ται έμψυχώνουοα δλα 
τά £ι· αυτοϊς πράγματα. 
°Άς διαίρέξωμεν, έπί 
παραδείγματι, ταχεΐ τφ 
βήματι, ίν νηματουρ- 
γεϊον. Βλέπομεν έν πρώ- 
τοις μεγάλος δεξαμενής, 
σπου κόπανοι άναταρά- 
ζουσι τό Ακατέργαστου 
ίριον έντός νγρον, πρός

Αποχωρισμόν των Ακαθαρσιών του. Έν δλλφ 
δέ διαμερίσματι τό έριον ξαίνεται και άίϊνες του 
διαχωριζόμενοι κλώθονται εις νήματα, περιτυ- 
λισσόμενα αΰτομάτως έπι πηνίων. Εϊναι πε
ρίεργος ή ολη αυτόματος αΰτη Εργασία. Εϊς δέ 
και μόνος Εργάτης Αρκεί διά τήν έπίβλέψιν τής

ΕΙκών In. ’Εσωτερικόν έργοστασίου ξάνσεως 
τοΰ έρίου. Ή κίνησις καί λειτουργία τοΰ όποιου 
έπιβλέπεται απλώς ύπό τινων μόνον έργατών. 
κινήσεως των πολυαρίθμων πηνίων καί μάλιστα' 
μόνον διά την άνάγκην της άναδέσεως τών κο- 
πτομένων νημάτων παρίοταται. ΙΙρός τούτοις, 
καθ' ήν στιγμήν τά νήματα εϊνε τεταμένα, διέρ
χονται διά δοχείων, περιεχόντων χρώματα, ϊνα 
λάβωσι τήν άναγκαίαν βαφήν έπειτα δέ διερχό- 
μενα διά θερμών κυλίνδρων, στεγνουνται.”Δλ- 
λαι δέ μηχαναί παταγωδώς έργαζόμεναι διασταυ- 
ροΰσι καί ουμπλέκουσι τά νήματα τον έρίου, 
πρός ΰφανσιντών υφασμάτων,δτε εϊς και μόνος 
Εργάτης δύναται νά παραμένη πρός έπίβλεφιν, 
καθόσον δλα κινούνται διά μιας γενικής κινήσεως. 
Έν τώ διαμερίσματι τών Επιδιορθώσεων Ετερα 
μηχανήματα ρινίζουν, πλανίζουν καί διατρυπούν 
τόν σίδηρον. Μόλις δέ ή ννξ έπέλθη, δπασαι 
al ήλεκτρικαι λυχνίαι τοΰ Εργαστηρίου διά μιάς 
Ανάπτονται. Έν δλίγαις τέλος λέξεσι, πανταχοΰ
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at μηχαναί' έκτελοΰσι τό εργον των δια κανο
νικών και μεθοδικών κινήσεων και πολλάκις 
έλάχιστόι έργάται Αρκοΰσι δια νά διευθύνουν τήν 
έργασίάν όλοκλήρου έργοστασίου.

"Je έξετάσωμεν ήδη ποιος δίδει δλην αύτήν 
τήν ζωήν είς τά μηχανήματα ταΰτα. Βλέπομεν 
έν ' πρώτοις τήν αίθουσαν, ένθα εύρίσκονται αί 
Ατμομηχαναί. Αί μηχαναί αύται μεταδίδουν τήν 
κίνησίν των δια διαφόρων συστημάτων πλέον 
ή ήττον έμπεπλεγμένων είτε είς ήλεκτρικοΰς κι
νητήρας, εϊτε εις τους δριζοντείου; άξονας, οϊ
τινες μετακινοΰσιν δλα τα μηχανήματα τών δια
φόρων έργαστηρίων τοΰ έργοστασίου' αύται Απ
λώς μεδαδίδουσι τήν κίνησιν, ήτις τοΐςπαρέχε- 
ται διδ τής πιέσεως και χαλαρώσεως τοΰ ύδατ- 
μοΰ έν τον; έμβόλοις αύτών. Ή πηγή δλης 
τής δννάμεως τής ύπό τών μηχανών κατανα- 
λισκομένης ένεργείας έν τφ έργαστηρϊφ άπασα 
εύρίσκεται συνεπώς έν τφ μηχανήματι,δπερ δι
ευκολύνει τήν μετατροπήν τοΰ υδατος εις Ατμόν, 
τουτέστιν έν τή έστία τοΰ κλιβάνου, “Αν δέ τδ 
έν τή έστία ταύτη πΰρ έξασθενήοη, ή κίνησις 
τής Ατμομηχανής καί Ιπομένως ή κίνησις δλων 
τών μηχανών τοΰ εργοστασίου χαλαροΰται καί 
άν οβεσθή έντελώς τό πΰρ, ή ζωή τοΰ εργο
στασίου τελείως καταπαύει έπίσης.

■ Διά τοΰ προοιμίου τούτου ήθέλομεν νδ Αώ~ 
σωμεν τοϊς Αναγνώσταις ήμών μίαν Ιδέαν τής 
σχέσεως τοϋ Ήλίου πρδς τήν Γήν, έν δλλαις 
λέξεσιτδ μέρος, τό όποιον τδ περίλαμπρου αύτό 
άστρον παίζει έπί τής ζωής και κινήσεως,αϊτινες 
ζωογονοΰσι τόν ηλιακόν κόσμον. Πράγματι δ 
“Ηλιος εϊνε ώς ή έστία ένδς Απεράντου λέβητος 
καί, επομένως ή πηγή σχεδόν δλων τών κινή
σεων, όι’ ών έμψυχοΰται καί ζή δ ήλιακός μας 
κόσμος. Ο κόσμος δέ ούτος σχηματίζεται, ώς 
γνωστόν, έκ πληθύος Αστέρων κινουμένων περί 
τδν ήλιον, οϊτινες δύνανται νάπαραβληθώσι πρδς 
εργαστήρια τοΰ Απέραντου έργοστασίου, δπερ 
θέτει εις κίνησιν <5 ήλιος. "Εν έκ τών έργαστη- 
ρίων αύτών, δπερ και Ιδιαιτέρως μάς ένδιαφέ-

■ ρει εϊναι ή· Γή·
Σχεδόν δλαι αί κινήσεις αί έμψυχώνουσαι τήν 

γη'ινην σφαίραν δφείλονται είς τήν ενέργειαν τοϋ 
‘Ηλίου, πρδ παντός δέ at μικραί μηχαναί, al 
τόσον λεπται και συγχρόνως τόσον Ισχυραί, οΐαι 
είνε οΐ άνθρωποι, Αντλώοιν δλην τήν δύναμιν, 
ήν έχουοιν Ανάγκην, Απδ τδν "Ηλιον.

II
Διά νδ εϊμεθα έν έντελή σαφηνεία, πρέπει 

προκαταβολικώς νδ μελετήσωμεν τας σχέσεις 
τής θερμότητος καί τής κινήσεως και διά γε- 
νικωτέρου τρόπου τα διάφορα φαινόμενα, τά δυ- 
,νάμενα ν’ Αποτελέσωσι τήν πηγήν τής κινή- 
σεως. Καϊ ϊσως ύποθέσωοί τινες, δτι Απομα
κρυνόμενα τοΰ θέματός μας. Αλλά ■ #ά ϊδωσιν 
έν τή έπιομένφ παραγράφφ, δτι δέν έχει ούτως 
τό πράγμα.

Ελκών 2α. Ή έστία τοΰ λέβητος· Ή έκ τής 
καύσειος τοΰ άνΰρακος παραγομένη θερμότης έν τή 
έστία ταύτη παρέχει τήν άπαιτουμένην ενέργειαν 
πρδς κίνησιν άπασών τών κινητήρων καί μηχανη
μάτων τοΰ έργοστασίου.

“Αν ή θερμότης δύναται νά παράγη κίνησιν, 
γνωρίζομεν δμως έπίσης, δτι και ή κίνησις δύ· 
ναται νδ παράγη θερμότητα. Ούτως ή προσ
τριβή ένδς πυρίου έπι τοΰ τοίχου θερμαίνει Αρ
κούντως τδ φώσφορον, ϊνα Ανάφη έπι τή επαφή 
τοΰ Αέρος, ώς έπίσης ή προστριβή τής πριόνος 
έπϊ τοΰ ξύλου καθιστά ταύτην εύφλεκτου κ.τ.λ. 
εύκόλως δυνάμεθα να εΰρωμεν πάμπολλα τοιαΰτα 
παραδείγματα. Μία προσπάθεια, μία δαπάνη 
ένεργείας ύπδ μορφήν κινήσεως ή ώς έπιστη- 
μονικώς λέγομεν, μία δαπάνη μηχανικής ένερ- 
γείας δύναται να παράξη θερμότητα. Εϊνε λοι
πόν φυσικόν να θεωρήσωμεν τήν θερμότητα 
ώς τινα μορφήν τής ένεργείας, δηλαδή ώς θερ
μαντικήν ένέργείαν. Μία δαπάνη μηχανικής 
ένεργείας δύναται να Αναπτύξη και Αλλο τι έκ
τος τής θερμότητος' έάν δηλαδή γίνη χρήσις 
ταύτης πρδς κίνησιν ήλεκτρικής τίνος μηχανής, 
θά παραχθή ήεΰμα, τό όποιον έπίσης είναι -μία 
έκ τών πολλών μορφών τής ένεργείας, δι
ότι καϊτοΰτο μεταχειριζόμεθα πρός κίνησιν, έπι 
παραδείγματι, άμάξης, κ λ.π.Τοιουτοτρόπως. ή 
μηχανική ένέργεια μετετράπη έίς ήλεκτρικήν 
ένέργείαν. Πάν δέ φαινόμενον, τδ όποιον εϊναι 
έπιδεκτικόν πρός Ανάπτυξιν κινήσεως, θεωρεί
ται ώς μία έκτών μορφών τής ένεργείας. Δέν 
εϊναι τοΰ παρόντος να μελετήσωμεν ένταΰθα 
έπισταμένως τδ τής ένεργείας καϊ τών μετασ
χηματισμών της. Μάς Αρκεί ήδη να Αναπτύ- 
ξωμεν ύπδ τήν Απλουστάτην μορφήν τήν Αρ
χήν τής διατηρήσεως τής ένεργείας.

’Οσάκις γίνεται καταίάλωσις ένεργείας ύπό 
οΐάνδήποτε τών μορφών της, γίνεται ταύτο- 
χρόνως παραγωγή ένεργείας, εϊτε ύπό τήν ιδίαν 

■ εϊτε ύπό άλλην τινα. μορφήνΓΕπι παραδείγματι, 
έάν πέριστρέψωμεν ένα γερανόν δαπανώμεν μη

χανικήν ένεργείαν δυνάμεθα δέ νά μεταχειρισ- 
θώμεν τδν γέρανον τοΰτον διά νά ύπεγείρωμεν 
έν βάρος, δπότε έχομεν παραγωγήν μηχανικής 
ένεργείας, δηλαδή τής . άύτής φύσεως πρδς 
τήν καταναλωθεΐσαν ένέργείαν. Δυνάμεθα δμως 
να τδν μεταχειρισθώμεν δια τήν περιστροφήν 
ήλεκτρικής τίνος μηχανής, δπότε θά έχωμεν 
παραγωγήν ήλεκτρικής ένεργείας, δηλαδή άλλης 
φύσεως Από τήν καταναλωθεΐσαν ένέργείαν.

■ Άνάμνησθώμεν,δτι εϊς μαγνήτης εϊναι παρά 
καταθήκη ένεργείας ύπδ μορφήν μαγνητικής 
ένεργείας.

Δυνάμεθα δέ νδ δαπανήσωμεν τήν ενέργειαν 
ταύτην ύπδ μορφήν μηχανικήν, αν πρόκηται, 
έπί παραδείγματι, νά έκτοπίσωμεν ένα σιδηροΰν 
όγκον' γνωρίζομεν έπίσης, δτι άν κυκλοφο- 
ρήσωμεν πέριξ ένός τεμαχίου σιδήρου ήλεκτρι- 
κόν βεΰμα, οχηματίζομεν μαγνήτην καί μετα- 
ποιοΰμεν ούτω τήν ήλεκτρικήν ένέργείαν είς 
μαγνητικήν τοιαύτην. .

“Αν θελήσωμεν νά χρησιμοποιήσω μεν κατά 
βούλησιν τήν Αναπτυχθεϊσαν ένέργείαν ύπό τι- 
νων φαινομένων, δέον να δυνάμεθα νδ τήν 
έναποθηκεύσωμεν, πρδς τοΰτο δέ εϊναι Απα
ραίτητον νδ έχωμεν δεξαμενδς ένεργείας, Ανα- 
λόγους πρός τδν προαναφερθέντα μαγνήτην. 
Αί Αποθήκαι αύται, συμπυκνωτήρες ένεργείας, 
εϊναι εκτάκτως πολυάριθμοι και ή προμήθειά 
των ένίοτε εϊναι λίαν σημαντική ύπδ μικρόν 
όγκον. Συμφώνως δέ πρός τήν Αρχήν τής συσ- 
σωρεύσεως τής ένεργείας, περί ής Ανωτέρω 
ώμιλήσαμεν. ΑρκεΧ νά δαπανήσωμεν ένέργείαν 
δΓ οίουδήποτε μέσου, ϊνα τήν Αποθηκεύσωμεν 
έν ώριομένφ τινί Αντικειμένφ.

Ιδού δλίγα παραδείγματα:
“Οταν Ανεγείρωμεν ξν φορτίον Ανωθι τοϋ 

έδάφους, όλοι αι πρόσπάθειαί μας τείνουν νά 
συσσωρεύσουν ένέργείαν έν τφ φορτίφ τούτφ. 
Διά να τήν έπανακτήσωμεν δέ Αρκεί ν'Αφήσω- 
μεν, ϊνα πέση τδ φορτίον. Έπί ταύτης δέ τής 
'δ’δΧή? βασίζεται ό κριός, τδ μηχάνημα δι' ού 
έμπήγνυνται πάσσαλοι είς τδ βάθας τών ποτα
μών. Εϊναι δηλαδή εϊς όγκος χυτοσιδήρου, δστις 
Ανυφούμενος Αφίεται νά καταπέση έπί τής κε
φαλής τοΰ πασσάλου.
• ‘Οταν θερμάνωμεν τεμάχιον πάγον, τφ με- 
ταδίδομεν θερμογόνον ένέργείαν, ταυτοχρόνως 
δέ τήκεται. Τδ ύδωρ δρα εϊναι πάγος, δστις 
συνεσσώρευσεν ένέργείαν, και άν θελήσωμεν νά 
μεταβάλωμεν τδ ύδωρ είς πάγον, πρέπει νά 
τοΰ Αποούρωμεν τήν ένέργείαν ταύτην διά τής 
ψύξεως-
' ‘Επίσης, όταν ύγρόν τι μετασχηματίζεται είς 
Ατμόν, έξατμίζεται και καταναλίσκει ένέργείαν. 
Ό δέ Ατμός εϊναι ύδωρ, τό δπρΐον έχεισυσσω- 

■ ρεύσει τήν θερμαντικήν ένέργείαν τής θερμαν
τικής Ιστίας."Οταν δε έπανέλθη εις τήν ρευστήν 
κατάστασίν του, ήτάι γίνη έκ νέου ΰβωρ, θμ

Είκ. 3η. Κίνησις τής Γής %«ρΐ τδν "Ηλιον· 
Η κίνησις αΰτη δφείλεται είς τήν ελξιν τοΰ Ή

λιου καί έπιφέρει τήν διαδοχήν τών έπόχών.

έπιστρέψη τήν ένέργείαν ταύτην, εϊτε ύπδ μορ
φήν μηχανικήν, έάν δράση έπί τοϋ έμβόλου 
μιάς Ατμομηχανής, εϊτε ύπδ θερμογόνον μορ
φήν, άν τήν μεταχειρισθώμεν πρδς θέρμανσιν. 
*Επι τής Αρχής ταύτης βασίζεται ή κατασκευή 
τών θερμογόνων δΓ Ατμοϋ μηχανών. "Οταν 
καύσωμεν καθαρόν άνθρακα (ξυλάνθρακα), 
(δ λιθάνθραξ δέν εϊναι τοιοΰτος) Απολαμβάνο- 
μεν Ίον θερμογόνον ένέργείαν, δράσιν 2ον 
Ανθρακικόν Αέριον ή Ανθρακικόν δξύ.

“Αν θελήσωμεν νά παράξωμεν άνθρακα διά 
τοϋ Ανθρακικού Αερίου, δέον ν' Αποδώσω μεν 
είς τό Αέριον τοΰτο δλην τήν καταναλωθεΐσαν 
ένέργείαν έν τή καύσει τοΰ άνθρακος, έξ ού τό 
Αέριον παρήχθη. Ή έργασία δμως αΰτη δέν 
εϊναι ποσώς εύκολος διά τδν άνθρωπον, μόνος 
δέ ό ήλιος θαυμασίως κατορθώνει τοΰτο, ώς 
θά ίδωμεν. Ό άνθραξ και al περιέχουσαι πο- 
λΰν άνθρακα ΰλαι είσίν δεξαμεναί ένεργείας. 
Και δή εϊναι έξαίρετοι πηγαί δυνάμεως, ών τό 
περιεχόαενον δυνάμεθα νά έξάγωμεν και έκ- 
μεταλλευώμεθα βαθμηδόν καί ούτως είπείν, 
κατά βούλησιν.

Οί ήλεκτρικοί συμπυκνωτήρες είσίν έπίσης 
δεξαμεναί ήλεκτρικής ένεργείας, τάς όποίας δυ
νάμεθα νά πληρώσωμεν δι’ ήλεκτρικοΰ ρεύ
ματος τόσον εύκόλως, δπως δυνάμεθα νά πλη
ρώσωμεν δΓ υδατος μίαν δεξα/ιενήν. Τδ ρό
διον, τδ όποιον διαρκώς έκκρίνει θερμότητα, 
εϊναι ουμπυκνωτήρ ένεργείας σημαντικής χωρη- 
τικότητος, Αλλ’ δστις δμως Αφίνει νά τφ δια- 
φεύγη τό περιεχόμενον δλίγον κατ' ολίγον δυ
νάμεθα δέ νά τδ συγκρίνωμεν πρδς δεξαμενήν 
ρέουσαν. Αί έκρηκτικαί ΰλαι είσίν Απρτρόπαιαι 
δεξαμεναί ένεργείας, Αφίνουσαι νά έκκενωθή 
δλη ή προμήθειά των έν μια στιγμή.

Κρίνομεν περιττόν νά έξακολουθήσαιμεν τήν 
μακράν ταύτην Απαρίσθμηόιν, καθότι δία τοΰ 
ίκτεταμένον προλόγου ήμών εϊναι έύκολον ήδη 
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οί ήμέτεροι Αναγνώσται νά παρακολουδήσωσι 
τας τόσον διαφόρους μόρφδς τής κινητήριου 
δυνάμεως τον Ήλιου.

III

Ό "Ηλιος έλκει τά δστρα τοΰ ήλιακοΰ συ
στήματος, ώς ό μαγνήτης έλκει £ν τεμάχιον 
σιδήρου. 01 Αστέρες ούτοι, πλανήται καλούμε
νοι δα ήκολούδουν τήν πρδς τα πρόσω κίνη- 
σίν των καϊ δα Απεμακρύνοντο Απεριορίστως 
έν τώ διαστήματι, αν δέν συνεκρατοΰντο ύπδ 
τής ήλιακής έλξεως. Χάρις λοιπόν είς τήν ξλξιν 
ταύτην· μένουν διαρκώς πλησίον πρδς τδ Αστρον, 
δπερ τοΐς δίδει τήν δερμότητα καί τδ φως: 
"Ας έξετάσωμεν Ιδιαιτέρως τήν κίνησιν τής Γης, 
ήτις είναι και αΰτη εϊς πλανήτης. Στρέφεται 
περί τδν "Ηλιον, διαγράφουσα τροχιάν σχεδόν 
κυκλικήν, ώς εν τή εϊκόνι 3 παραστατικώς Ιμ- 
φαίνεται. Καϊ ή μέν διάρκεια τής κινήσεως ταύ
της κοδορίζει τδ έτος, ή δέ διαδοχική εναλλαγή 
των δέσεων τής Γής έπϊ τής καμπύλης ταύτης 
καδορίζει τήν διαδοχήν τών έποχών. Ταυτο
χρόνους δμως ή Γη στρέφεται καϊ περί έαυτήν 
καϊ ή δευτέρα αΰτη κίνησίζ παράγει τήν διαδο
χήν τών ήμερων και τών νυκτών. Δηλαδή 
διδ τδ μέρη τής Γής τα έστραμμένα πρδς τδν 
"Ηλιον, εϊναι ήμερα, ενώ δια τα 82λα, τα Αντι- 
δέτως κείμενα, είναι νύξ.

Έπϊ τής εϊκόνος 3 παρίοτανται αϊ δέσεις 
τής γηινης σφαίρας κατδ διαφόρους έποχας τοΰ 
έτους, ταδέ μελανό μέρη δεικνύουν τδς χώρας, 
δπου εϊναι νύξ. Έν τώ κάτωδι δέ τμήματι 
αϊ δέσεις τής Γής κατατδ δύο ήλιοστάσια. πα~ 
ρίστανται είς μεγαλειτέραν κλίμακα. Μή λη-' 
σμονώμεν πρδς τούτοις, δτι έν έκάστη τών δέ- 
δεων ή Γη στρέφεται περί έαυτήν.

Ούτως δ "Ηλιος κανονίζει τδς κινήσεις τών 
πλανητών καϊ Ιδίως τήν κίνησιν τής Γής έν τώ 
διαστήματι' ή 3έ περιστροφική περϊ έαυτήν 
κίνησις καδορίζει τήν διανομήν τής ήλιακής 
δερμότητος καϊ τοΰ φωτός, τούτέστι τής ήλιακής 
ένεργείας έπϊ τής γηινης σφαίρας. Αϊ $ύο αν- 
ται κινήσεις εϊσϊν οί μεγάλοι ρυδμιστάϊ τής 
γηινης ζωής.

IV
Τδ Αποτελέσματα τής δερμογόνου δερμότη

τος τής παρεχομένης ύπδ τοΰ ‘Ηλιου εϊς τήν 
Γην δδ μελετήσωμεν ήδη, ώς τδ μάλλον γνω
στό καϊ ένδιαφέροντα.

Έπίδρασις τής ήλιακής δερμότητος ίηϊ 
τής δτμοσφαίρας. Γνωστόν εϊναι, δτι ό δερ- 

'■μδςΑήρ ύψοΰταιέν τή Ατμόσφαιρα και Ακριβώς 
έπϊ τοΰ φαινομένου τούτου έδράζεται ή Ανακά- 
λυψις τών Αεροστάτων. Τδ πρώτα τοιαΰτα ήσαν 
σφαϊραι χάρτινοι—μογγολφιέραι—πληρούμεναι 
διδ δερμοΰ Αέρος, αΐτινες Ανυψοΰντο Ανωδι 
τοΰ έδάφους καϊ εϊτα κατήρχοντο όλίγον κατ’ 
όλίγον, έφ' δσόν ό έναύτάϊς Αήρ έψύχετο..

"Αν δέ έπικοινωνήσωσι δύο δωμάτιά διό κοι
νής δύρας, έξ ών τδ Sv έχει δερμδν Αέρα και 
τδ έτερον ψυχρόν, τότε δέλει παραχδή διπλοΰν 
ρεΰμα Αέρος. Δηλαδή ό μέν δερμδς Αήρ έξέρ- 
χεται έκ τοΰ δωματίου, οΰτινος ή δερμοκρασία 
εϊναι ύψηλοτέρα, διό τοΰ Ανω μέρους τής δύ
ρας, ένφ ό -ψυχρός Αήρ εισέρχεται ταύτοχρόνως 
εϊς τδ δωμάτιόν τοΰτο, δια τοΰ κάτωδι μέρους 
τής δύρας. ‘Ωραιότατα δέ Αποδείκνυται τδ φαι
νόμενου τοΰτο δια τοΰ γνωστόΰ πειράματος 
τοΰ Φραγκλίνου. Πρδς τοΰτό Ανάπτομέν κη- 
ρίον καϊ τό τοποδετοΰμεν εϊς τδ κατο'χρλοιον 
τής συγκοινωνούσης δύρας, όπότε ή φλδξ Απω- 
δεϊται πρδς τό δερμδν δωμάτιόν ύπδ τοΰ εϊσ- 
ρέοντος ψυχρού ρεύματος, ένώ Αν τδ ύψώσω- 
μεν πρδς τήν δροφήν τής δύρας, ή φλδξ του
ναντίον Απωδεΐται πρδς τδ ψυχρόν δωμάτιόν 
ύπδ τοΰ έξερχομένου δερμοΰ ρεύματος, Ό δέ 
ύάλινος σωλήν τών λυχνιών έξάγει διαρκώς 
Ανιόν ρεΰμα δερμοΰ Αέρος, προερχόμενρν ύπδ 
τής φλογός και δπερ σκοπόν έχει να κανονίζη 
αύτήν τήν φλόγα. Ενίοτε δέ τοποδετοΰν Ανωδι 
τοΰ σωλήνος μικρόν τροχόν, δστις στρέφεται 
ύπδ τοΰ Ανιόντος δερμοΰ ρεύματος.

Ούτω λοιπόν καϊ ό "Ηλιος δερμαίνων τδν 
Ατμοσφαιρικόν Αέρα τδν μετατοπίζει καϊ παρά
γει πελώρια ρεύματα, Αέρος, ήτοι τούς Ανέμους. 
"Οταν δέ 0 Αήρ αίρεται εις τα υψηλά τής Ατμό
σφαιρας στρώματα, έναποδηκεύει ένέργειαν, Α
κριβώς δπως Sv φορτίον Ανυψούμενον εϊς τήν 
κορυφήν ένδς οικοδομήματος, καϊ ή ένέργεια 
αΰτη τω παρέχεται ύπδ δερμαντικήν μορφήν 
ύπδ τοΰ Ήλιου. ‘Η Αναγκαιοΰσα προσπάδεια 
πρδς Ανύψωσιν δγκων Αέρος εϊς μεγάλα ύψη 
εϊναι σημαντική. Διότι στρώμα τι Αέρος εχον 
πάχος ένας μέτρου καϊ καλύπτον έκτασιν γής 
ένδς εκταρίου έπιφανείας, ζυγίζει περίπου δε
κατρείς τόννους' όταν δέ ή ήλιακή δερμότης 
Ανυψώνη τδ στρώμα τοΰτο τοΰ Αέρος εϊς ύψος 
έκατδν μέτρων Ανωδι τής Αρχικής του έπιφα
νείας, παρέχει τήν άναγκαιοΰσαν ενέργειαν πρδς 
Ανύψωσιν 13 τόννων εις ύψος έκατδν μέτρων.

Ό "Ηλιος φωτίζει εύσταδώς τδ έν ήμισυ 
τής γηινης σφαίρας, δηλαδή επιφάνειαν ύπερβαί- 
νουσαν τα 18 χιλιεκατομμύρια εκταρίων επο
μένως δυνάμεδα έκ τούτου να έννοήσωμεν, 
όπόση εϊναι ή τεραστία ποσότης τής ήλιακής 
ένεργείας, τήν όποιαν δύναται ή Ατμόσφαιρα να 
περιλάβη. ψυχόμενος ό Αήρ τών ύπερκειμένων 
στρωμάτων, κατέρχεται πρδς τδ έδαφος διό να 
Αντικαταστήση τδν δερμδν Αέρα, δστις ύψοΰται, 
καϊ τότε. Αποδίδ.ει κατερχόμενος τήν ένέργειαν, 
ήν εϊχε συσσωρεύσει κατά τήν Ανάβασίν του. 
Ή Απόδοσις αύτη γίνεται έν μέρει μέν ύπδ 
δερμογόνον μορφήν (δδ Ιδωμεν κατωτέρω τήν 
σημασίαν τοΰ φαινομένου τούτου), έν μέρει 
δέ ύπδ μηχανικήν μορφήν, δηλαδή ύπό μορ
φήν κινητήριαν. (Έπεται συνέχεια)
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ΚΑΤ7* TO ΕΤΟΣ lOia

1 προρρήσεις τής «Φύ- 
σεως» τό ίιπρρεΰσίςν 
έτος 1912 υπήρξαν άχρως 
άληθεϊς χαΐ - πραγματικοί 
ώς έπι τό πλεϊστον, οπώς 
τοιαΟται ύπ^ρξαν τοΟ 1911 
ίτους, δτιμοσιευθεΐσαι δε 
σαφώς καί ώρισμένως κατά 
τήν lvjv ’Ιανουάριου τοΟ 
παρελθόντος έτους.

“Ηδη κατωτέρω, δήμο-, 
σιευομεν και τάς κατά τδ 
1913 νέον έτος προρρή
σεις μας, ν?τοι κατά ττίν 
Πυθίαν μας, όποια πιθανά 
γεγονότα πάσης φυσεως 
θά συμόώσι κατά τδ νέον 
τοΰτο έτος.

Άλλά πρδ τούτου θεωρουμεν έπάναγκες 
νά άναφέρωμεν τί εέπομεν και τί έπηληθευ- 
σαν έκ τών περισυνών προρρήσεων μας, όπως 
καί πάλιν άποδείζωμεν, ότι ή τόσον έν Παρι- 
σίοις φημιζόμενη μάντις Mme deT0besoooiv 
τούτων ή άλλης σπουδκιότητος συμόησομένφν 
γεγονότων ^δυνηθη νά προείπρ.

Την Ιην λοιπόν Ιανουάριου τοδ 1912 ή ή- 
μετέρα Πυθία προεϊπεν ώς καί έδημοσιεύσαμεν 
τά έξίς :

Ιον. Ή ’Αγγλία ένεργητικώς εφέτος θά έ- 
πέμβη είς τήν λύσιν πολλών ζητημάτων και 
ή γνώμη αύτ-ης τά βαρύνγ πρωτίστως.

(Επιτυχία άκρα. Ίδε γεγονότα και συνο
μολόγησα είρηνης ’Ιταλίας—Τουρκίας ώς και 
Συμμαχικοί πολέμου—Τουρκίας) .

2ον. Ή Γερμανία θά προσπαθηση προκα- 
λουμένη ν’ άποφύγγ σύρραξιν καί έφέτος. θά 
έκτεθϊ) όμως ύποχωροΟσπ διαρκώς εϊς ζητή
ματα γείτονος συμμάχου·

(’Επιτυχία πληρης. Ύπεχώρησεν εΰσχημιρς 
προκληθεΐσα ύπδ τίίς άρνησεως Ρωσσίας καί 
Γαλλίας είς απαιτήσεις συμμάχου της Αυ
στρίας είς ζητήματα Σερβίας, Θεσσαλονίκης 
καί Ακεραιότητας Τουρκίας).

3ον. Ή Ιταλία θά ώφεληθγί μεγάλως έ- 
δαφικώς, οίκονομικώς, στρατιωτικώς καί δι- 
πλωματικώς. θά γίνγ δέ άφορμη νά λυθοΟν 
πολλά ζητήματα τ$ίς τε Ευρώπης, ’Ασίας καί 
Αφρικής.

(Πληρης καθ’ όλα επιτυχία. Καί όντως ώ- 
φεληθη ώς άνω καί ένεκα τοΟ πολέμου της 
πρδς την Τουρκίαν έλύθη: έν μέρει τδ ’Ανατο

λικόν ζητημα διά τού έπακολουθησαντος Βαλ- 
κανο-τουρκικού πολέμου).

4ον. Ή δέ 'Ρωσσία διά τϋς φιλικές αύτϋς 
συνδρομής πρδς τά διάφορα Κράτη θά ένισχύστ) 
μεγάλως τήν έπιρροην της. Ή ένεργός δέ 
αύτής συμμέτοχη είς τό ’Ανατολικόν ζητημα 
καί ή κινήτοποίησις τού στρατού της θ’ άναγ- 
κάσγ γειτονικόν κράτος νά παραδεχθή τά αι
τήματα της.

(Καί έδώ πληρης έπιτυχία τής προρρησεώς 
μας. Φιλικώς συνέδραμ.ε τά βαλκανικά καί έν 
τέλει διά τής κινητοποιησεως τού στρατού 
καί τού στόλου της έπίεσεν άπειλητικώς την 
Τουρκίαν νά δεχθί) τούς όρους τής είρηνης).

δον. Ή Αυστρία θά γίνη άφορμη Ευρωπαϊ
κών έκπληξεων^ αίτίνες θά συντελέσωσιν είς 
ζημίαν της.. '

(Καί όντως άφοΰ έκαμε τόσον πάταγον ά- 
παιτούσα, άπειλοΟσα. καί έκπληττουσα, έν τέ- 
λει ύπεχώρησε πρός ζημίαν της).

6ον. Ή Τουρκία θά ύπεκφύγη τούς κινδύ
νους, άλλά.θά ύποστ$ ζημίας καί θά ύποκύψρ 
είς τάς θελήσεις τών Δυνάμεων.

(Έζέφυγε τδν κίνδυνον τού διαμελισμού και 
τής άπωλείας τής Κων)πόλεως, άλλ’ άπώ- 
λεσεν έδάφη, ύποκύψασα είς τάς Δυνάμεις).

7ον. Ή Ελλάς θά δοκιμάση συγκινήσεις, 
θά στενοχωρηθώ καί θά άπειληθή, θά ύποστ^ 
αλλαγήν μελών Κυβερνήσεως, θά έλθη είς 
σύγκρουσιν μεθ’ ομόρου ’Επικράτειας ·καί θά 
ώφεληθώ σημαντικώς. Οί ’Εθνικοί τους πόθοι 
ίκανοποιηθήσονται.

(’Εντελής έπιτυχία καί τής προρρήσεώς μας 
ταύτης. Καί δέν συνεκινήθη, δέν έστενοχωρήθη 
καί ήπειλήθη ύπδ τής Τουρκίας, πρδ τού πο
λέμου, διά τόσων βιαιοπραγιών κατά τών ομο
γενών μας, ήτις πολλάκις μ£ς έζήτησε λόγον 
δι’ έξοπλισμούς καί γυμνάσια, μ«ς έπυροβό- 
λησεν έλλ. άτμόπλοιον, φέρον γενικ. πρόξενον 
έν αύτ·/), καί κατεκράτησε τόσα άτμόπλοια 
φορτηγά και έπιβατικά έν τφ Έλλησπόντω) 
Καί δέν έπηκολούθησεν ό πόλεμος, όστις ικα
νοποίησε τούς πόθους μας)

8ον. Ή είρήνη έν γένει τού κόσμου σοβα- 
ρώς διασαλευθήσεται καί τδ έτος τούτο έσε- 
ται έκτάκτως πολεμικόν, άλλά καί σπουδαίως 
διαρυθμιστικόν. Πολλά ζητήματα κανονισθή- 
σονται χάριν τής ειρήνης τού κόσμου καί έν 
Μακεδονίο: θά έπέλθουν μεταβολαί.

(Τί άληθέστερον τούτων) Δέν ύπήρξεν έκ
τάκτως πολεμικόν τδ 1912 καί δέν διερυθ- 
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μίσθησαν καί έκανονίσθησαν πολλά ζητήματα 
χάριν τής ειρήνης, ήτις σοβαρώς διεκυβεύθή 
Αί έπελθοΰσαι δέ μεταβολαί έν Μακεδονία 
δέν έλυσαν τον γόρδιον δεσμόν τοΰ Άνα- 
τολικοΰζητήματο’ς j δπερ παλαιόθεν ήπείλει 
τήν ειρήνην

9ον. θάνατοι και δυστυχήματα ώς συνήθως 
θά συμβοΰν ώς'πάντοτε,Αλλά δύο θά κινήσουν 
τα ενδιαφέρον και την συμπάθειαν, ή έκδίω- 
ξις ήγεμόνος και ό θάνατος έπισήμ.ου προσώ
που έξ Αεροπλάνου.

(Πτώσις καί θάνατος Καραμανλάκη).
ΙΟον, Ύπδ έποψιν έν γένει προόδου καί 

φιλανθρωπίας αί γενησόμεναι μετάβολαί θά 
ωφελήσουν πολύ τήν Ανθρωπότητα.

(Κατά τδ διαρρεΰσαν έτος 1912 πράγματι 
μεγάλη πρόοδος παρετηρήθη είς τήν φιλαν
θρωπίαν διά τίς διατηρήσεως τίς είρηνης και 
τοΰ περιορισμοΰ τών έκ τοΰ πολέμου κακών 
συνεπειών).

”Ηδη προβαίνομεν είς τάς προρρήσεις μας 
διά τό'νέον έτος 1913.

Τδ έτος τοΰτο έσεται Απειλητικόν και ίκί- 
Φοβον, θά τεθώσιν έπί τοΰ τάπητος πολλά 
ζητήματα, θά έπιδειχθοΰν στρατοί . καί στό
λοι, θά γίνουν συνεννοήσεις καί συνεντεύξεις 
πρδς ειρηνικήν συμβιβαστικήν λύσιν, θά άκου- 
σθοΰν λόγοι και σχέδια, άλλά τά πράγματα 
μοιραίως θά λάβουν τδν φυσικόν δρόμον των. 
Δηλαδή :

Ή έπίτευξις τής ειρήνης θά ματαιωθώ και 
θά έπαναλειφθοΰν αί έχθρόπραξίαι μέ θυσίας 
καί δυσκολίας πολλάς.

*Η ‘Ρωσσία δέν θά δυνηθή έπί πλέον νά 
συγκρατηθ'/j καί θά βιάσρ τήν ύπομονήν της.

Ή Αυστρία θά σταματήσω, προ τών Απει
λών τής Γαλλίας καί ’Αγγλίας καί ή ’Ιταλία 
θ’ Αναγκασθή νά τεθή πρός τό μέρος τούτων. 
Ούτως ή ειρήνη θά έξασφάλισθί), ή δέ Κων
σταντινούπολης, τά Δαρδανέλια καί ό Βόσπο
ρος θά πληρώσουν τάς αμαρτίας τοΰ Συντάγ
ματος; καί τής τελευταίας έν Εύρωπτ; ματαιο- 
δοξίάς τών Νεότούρκων.

Πολλά πρόσωπα έπίσημά τε καί ήγεμονικά 
δύο ζηάιωθέντων’ έκ τούτου' Κρατών θά έκ- 
λείψουν άπδ τίίς πολιτικής σκηνής, τινά δέ 
τούτων καί οίκτρώς θά καταρρεύσουν. .

Ελλάς καί Βουλγαρία θά είρηνεύσουν, θά 
έρίσουν καί θά συζητήσουν μεταξύ των, άλλά 
δέν θά συμφωνήσουν και έσωτερικαί διχόνοιαι 
θά έπέλθουν.

’Επαναστάσεις, πυρκαϊαί, φόνοι καί σφαγαί 
δέν θά λείψουν κατά τδ έτος τοΰτο.

Είς ΑΓγυπτον καί Αραβίαν θά σημειώθώσι 
ταραχαι καί μεταβολαί αίτινες θά επιφέρουν 
πολιτικάς μεταβολάς.

Τδ έτος τοΰτο έσεται εκτάκτως καί Α- 
προσδοκήτως Ανήσυχον καί διαορυθμιστικον. 
*0 δέ χάρτης τής Ευρώπης καί ’Ασίας σπου- 
δαίως θά μεταβληθή.

Τά συμμαχικά Κράτη έπί πολύ θα διατε- 
λοΰν ούσιαστικώς διηρημένα και φαινομενικώς 
ηνωμένα! ’Εδαφικά καί οικονομολογικά ζητή
ματα θά τά άπασχολοΰν έπί πίνα έτη, μεθ’ ο 
θά διαλυθούν είς τά έξ' ών συνετέθησαν.

Ή ,Ελλάς ένεκα τής μεγάλης επιρροής της, 
προνοίας καί ηθικής καί υλικής δυνάμεως 
της θά κατορθώσγ έν σμικρζ» χρονικφ διαστη- 
ματι νά ένισχυθή σπουδαίος καί νά καταστώ) 
άκαταμάχητος, ύποστηριχθησομένη έξ άντιζη- 
λίας καί ύπό τινων Δυνάμεων.

Ή Τουρκία θά καταστή βαθμηδόν μικρόν 
βασίλειον ύπό δεσποτικήν ώς πριν μοναρχίαν.

Ή Βουλή τών Ελλήνων θά ήχήση άπό 
λόγους, Αγγέλματα καί Βασιλικά; Ανακοινώ
σεις, αίτινες θά έκπλήξουν τδν ‘Ελληνισμόν, 
ό δέ Διάδοχος ταχέως θ’ άναλάβρ έκτάκτοις 
γεγονόσι τά ηνία τοϋ Κράτους.

Ό 'Ελληνισμός άπδ τοΰ έτους τούτου Ανα
λαμβάνει άφετηρίαν άγώνος Μεγάλου και έν- 
δόξου διά τήν ιστορίαν, ήτις θά σημειωσγ άπο 
τοΰδε τήν μεγάλην ενότητα καί Αλληλεγγύην 
τής παλαιάς καί νέας Ελληνικής φυλής. Συμ
πας ό κόσμος θά χαιρετήση εύφροσυνως την 
Αναγέννησιν τής Ν. Μεγάλης ‘Ελλάδος.

Ή επιρροή τής· ‘Ρωσσίας Ανακτάται γορ- 
γώς, ή στρατιωτική δύναμις έμπεδοΰται τε
λεσφορώ;, μέγας δέ στόλος παρασκευάζεται 
διά μεγάλου δανείου νά συντελεσθή.

Ή ’Αγγλία πρωτοστατήσασα έναργώς και 
γενναιοφρόνως φερθεΐσα πρδς τήν ‘Ελλάδα, 
θά έμπεδώσή νέαν ίσχύν έν τφ Αίγαίφ.

Ή ’Αμερική θά έκπληξη εφέτος τήν ύφή- 
λιον μέ νέας σπουδαίας Ανακαλύψεις της.

Σεισμός φοβερός καί πυρκαϊά μεγάλη θά 
καταταράζουν καί συγκινήσουν τδν κόσμον.

"Εκκρηξις μεγάλης πυρίταποθήκης έν ’Αμε
ρική ώς καί φοβεραί θύελλαι καί πλημμυραι. 
Πολλαι δέ φυσιολογικά! συμφοραί θά έπέλθουν 
έν τή Νοτίφ ’Αμερική.

Ή Πν&Ιά. τήζ «Φύσεως»

Η ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕΙΣ
ΤΗΝ ΠΤΗΝΩΝ

Τά μικρά πτηνά όλοέν εξαφανίζονται ! αύτό, 
^εΰ ! είναι λυπηρόν φαινόμενου, όχι τόσον, 
διότι ταΰτα καταστρεφονται μόνον έν Γαλλία, 
άλλά διότι ή Γαλλία είναι ή μόνη ευρωπαϊκή 
χωρά, είς τήν οποίαν ή καταστροφή συντελεϊ- 
ται τάχιστα, δσον είς ούδέν άλλο μέρος.

’Εν έτει 1902 ύπεγράφη διεθνής'σύμβασις, 
ήτις όμως δέν έτέθη είς ενέργειαν—παρά δια
φόρων Κρατών πρδς προστασίαν τών πτηνών^ 
τήν· δέ άνοιξιν τοΰ λήγοντος τούτου έτους ή 
Γαλλική Κυβέρνησις κατήρτισεν επιτροπήν, 
δπως νά σχηματίσω) κατάλογον τών ωφελίμων 
καί τών έπιβλαβών πτηνών.

Ό εισηγητής τής έπιτροπής ταύτης κ. Μα- 
νεγκώ, ό σοφός καθηγητής τής όρνιθολογίας 
έν τώ Μουσείφ, λίαν προσεχώς θά υποβάλω) τήν 
έκθεσίν του.

Πρδς αυτόν λοιπόν, ώς τόν μάλλον άρμό- 
διον άπετάθα είς Παρισινός δημοσιογράφος, ίνα 
μάθη πόθεν προέρχεται τό κακόν τοΰτο καί 
πώς είναι δυνατόν νά έλπίζεται ή θεραπεία του.

Τδ κακόν, είπεν ό σοφός όρνιθολόγος, είναι 
σημαντικόν. Κατά τούς τελευταίους τούτους 
αιώνας περί τά 300 ή 400 είδη πτηνών κα- 
τεστράφησαν. Καί άλλα μέν τών ειδών τούτων 
έξηφανίσθησάν, χωρίς νά δύναται τις νά κα
θορίσω) τήν αιτίαν, πιθανώς ώς έκ τοΰ γήρα
τος τοΰ γένους, άλλα τούτων εθανον έκ δια
φόρων αιτίων—άμεσον τοΰτο άποτέλεσμα τοΰ 
πολιτισμού—άτινα πολύ όλίγον διάκεινται 
εύνοϊκώς είς τδν πολλαπλασιασμόν τών πτη
νών. Ή εκτεταμένη καλλιέργεια τών γαιών, 
ή Αμπελουργία, ή σιτοσπορά, άπαγορεύουν 
τούς ζωηρούς τερετισμούς καί τά μελφδικά 
κελαδήματα· τάς βάτους καί τάς λόχμ.ας, δπου 
τά μικρά πτηνά εύρίσκουν καταφύγιου ώς 
καί προστασίαν κατά τών έχθρών των, πλήν 
δέ τούτων καί τά άπειροπληθή έντομα τ’ Απο- 
τελοΰντα τήν τροφήν των τά κατέστρεψε πάντα 
ή γεωργία. Πλήν δέ τών αιτίων τούτων ,κατα- 
στροφεϊς τών πτηνών δύναται νά κληθώσι καί 
οί φάροι, οϊτινες άποτελοΰσι καί φονεύουσι τά 
μεταναστευτικά πτηνά. Τέλος ό μεγαλείτερός 
των καταστροφεύς είναι ό άνθρωπος, οστις τά 
έξαφανίζει διά συστηματικής έξολοθρεύσεως 
αύτών ήτοι διά τοΰ κυνηγίου.

’Αλλά καί πόσα εκατομμύρια πνηνών δέν 
καταστρέφει ό έπάρατος νεωτερισμός, οστις 
είς βάρος αύτών θέλει νά σΰντελέση είς τήν 
γυναικεϊαν καλλονήν J

Άλλοτε έν ’Αμερική ύπήρχον έκατομμύρια 
έκατεμμυρίων τοΰ είδους τών μεταναστευτι- 
κών περιστερών, αί όποΐαι σήμερον δέν ύπάρ
χουν πλέον, έξολοθρευθεΐσαι πάσαι ύπδ του 

Ανθρώπου, πλήν μιάς γηραιάς θηλείας περι
στεράς, ηλικίας 18 έτών, έναπολειφθείσης ώς 
δείγμα, καί ή όποια ζηλοτύπως φυλάσσεται 
έν Ttvt ζωολογικφ κήπφ, καί άπό τήν όποιαν 
δέν έλπίζουν πρ'.φανώς ποτέ νά δυνηθοΰν ν4 
Ανανεώσουν τδ γένος. Τοΰτ’αύτό συμβαίνει καί 
έν Γαλλία διά τά πτηνά. Είς τδν τής Ίνδρας 
(Indre) ναόν προσφέρονται άπειροι έκατόμβαι 
ύπολαίδων είς τήν Άρτεμιν. Είς τινα παρά
λια μέρη χάριν διασκεδάσεως φονεύουν τούς 
λάρους και Αφίνουν τά πτώματά των νά Απο
συντίθενται, σηπώμενα έπί τής. άμμου. Είς 
τας μεσημβρινά; επαρχίας κυνηγοΰσι κάμνον- 
τες «καρτέρι» έντδς καούβης πλησίον δένδρων, 
κεκαλυμμένης διά φυλλωμάτων καί έχοντες 
έντός κλωβοΰ πτηνόν, κράχτην καλούμενου. 
Είς δε τάς μεσημβρινά; έπαρχίας εις τοιοΰτον 
βαθμόν έξωλοθρεύθησαν τά πτηνά, ώστε ευ
τύχημα θεωροΰν νά φάγουν ώς κυνήγϊον καρ
δερίνας καί σπίνους.

‘Οσάκις δέ θελήσρ τις νά προστατεύσω) τά 
μικρά πτηνά, άμέσως έξεγείρονται οί κυνηγοί 
τών Μεσημβρινών έπαρχιών.

Έπ’ έσχάτων μάλιστα ίδρυσαν καί σύλλο
γον, όπως έπιδιώξουν τήν έπαναφοράν ή τήν 
διατήρησιν «τών παλαιών συνηθειών» κυνη
γίου διά τής ένέδρας, τών δικτύων καί μέ 
όξόβεργας κτλ.

Άγνοοΰσιν οί γεωργοί οίτοι, δτι τά πτηνά 
τοϊς είναι Αναγκαία Αντιπαλαίοντα άποτελε- 
σματικώς κατά τών έντόμων καί τών σκωλή- 
κων, καί ίδί^, δτι τά πτηνά έμποδίζουν τήν 
κοχυλίδα νά καταστρέψγ τήν άμπελον. Δέν 
γνωρίζουν, 5τι έν Στεμπάχ τοΰ Γόθα, δπου 
προστατεύονται αύστηρώς τά πτηνά, γίνεται 
μεγάλη καρποπαραγωγή ή Αλλαχόθι.

Αύτά είναι τά αίτια τής έξαφανίσεως τών 
πτηνών Απδ τής Γαλλίας, καί ίνα μή έπέλθγ, 
παντελής έξολοθρευμδς αύτών καί ίδιο: τών 
ωφελίμων εις τήν Γεωργίαν, Απαιτείται προ
στατευτικός ύπέρ τών ωφελίμων πτηνών νό
μος, έπιβάλλων αύστηροτάτας ποινάς, καί έν 
ταύτφ ΐδρυσις σταθμού τής βιολογικής ορνιθο
λογίας, δστις νά προβώ) είς τάς Απαιτουμένας 
έρεύνας πρδς καθορισμόν τών γενών τών ωφε
λίμων πτηνών καί νά εύρίσκεται είς σχέσεις 
μετά τών τοιούτων έν τοΐς ξένοις Κράτεσι 
σταθμών. Καθόσον άν Αφήσωμεν ούτως έξολο- 
θρευόμενα τά γένη τών πτηνών, θά εύρεθή 
είς τήν θέσιν ό άνθρωπος μετά 100—-200 έτη 
νά θρηνή τήν ελλειψίν των.
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ΔΥΟ ΕΠΙΚΧΙΡΧ; ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Κύριε Πρίντεζη ΣΤΟΝ ΟΝΕΤΑΝΤΙΝΟΝ

Σκοπούσα νά σάς στείλε τινά πρός δημο
σιεύσω, τυχαίως εΰρον τό έπόμενον ποίημα, 
τό όποιον έγραψα πρό δύο Ατών, οτε ήτο ά- 
ναμφιβόλως καϊ μάλλον Επίκαιρον. Έν τούτοις 
lav κρίνετε αύτό ήδη καλάν δημοσιεύετε.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ

Και ποΰ ή τόση δόξα σου καϊ ποΰ τό μεγαλειον; 
και ποΰ τό χρυσοΰν σκήπτρου σου ποΰ Αλλοτε 

[εκράτεις 
Αλλοίμονον Αχάθησαν είς σκοτεινόν μνημεϊον 
καί Συ αύτή & ! ξνδοξος Ελλάς μον εμαράνθης, 

’Ήδη ούδέν Σοι μένει 
ή μνήμη δοξασμένη !

’JJU* Άν τδ κύματα βουνό ΰψοΰνται Αγριεμμένα 
δν Απαίσια φαίνεται και μαύρη ή θωριά τους 
ίόν 3 ήλιος κρύπτεται σέ νέφη ματωμένα 
δν τδ πουλιά περίτρομα πετοΰνε στή φωληά τους 

Μή χάσης τήν ίληίδα 
Γλυκεία μου πατρίδα.

"dv 'κείνοι ποΰ φωτίοθησάν Από τό γράμ- 
]ματά σου 

τους οφθαλμούς Απέστρεψαν Από τήν πρόσκλη· 
[σίν σου 

δν Άδικοι Αφάνησαν στά δύσμοιρα παιδιά σου 
αν Άπαντες Ακώφευσαν στήν γοεράν φωνήν σου. 

Μή κύπτεις τδν αυχένα 
Ελλάς μου εις ούδένά !

*Αν δλοι σ’ Αλησμόνησαν αν ολοι σ' Αποκρούουν 
στρέψε 'ψηλό τδ βλέμμα σου στόν θειον μας 

[Πατέρα 
οΐ Άγγελοι τοΰ ούρανοΰ μ' Αγάπην Σέ άκοΰουν 
και γρήγορα εφέρανε μία ποθητή ήμέρα 

Ποΰ τό χρυσοΰν σου στέμμα 
Αχνίζει Από αίμα !

Στό στήθη τόσων τέκνων σου ύπάρχει τής 
]λατβ««ς 

S πόθος πρός τόν θανάτου, στή μητρική 
σ'Αγκάλη 

καί δντως τί γλυκύτερου θάνατον έν τή πάλη 
ΙνΊφ πεδίφ τοΰ στρατοΰ ύπέρ Αλευθερίας ;

..... καϊ Ανθουσιασμένα, ' 
ορκίζονται σέ Σένα !■ ,

Ζήθι Ελλάς Αθάνατος! Ζήθι ’Ελλάς εδραία ! 
Δέν ίγεννήθης δούλη Σύ ! δλλ ’ ϊνα βασιλεύης 
καϊ ΰψωσον τό βλέμμα σου ώς Έλληνις γενναία 
καϊ Ικτεινον τάς XtygS. σου,Άς ήδη δέν δεσ- 

' ' [μεύεις
καί βαοιλ'ις προχώρει 
Ανα κράτη καϊ δρη !

ΚΛΒΑΝΘΗ POSTAN0T

Τοΰ Κωνσταντίνου Απόγονε, τοΰ Άλεξάνδου 
’ [Αγγόνι,
Η σάλπιγγα Ασήμανε, βρόντησε τό κανόνι'

Τά Άρματά Αρίγηοαν, ο'τής θήκαις τό σπα- 
[θΐά τους 

Τα Αλόγα Αφήνιασαν, τους μύρισε μπαρούτι' 
Μέ τήν εΰχήν τούς έστειλαν, μαννάδες, τα παι

διά τους 
1'ΐά τήν πατρίδα Ατρεξαν ή πτώχία■.. καϊ τδ 

[πλούτη !

’Μπροστά Αμπήκαν σ'τή γραμμή Αράδα τα 
[παιδιά" μας 

Καϊ χύνουνε τό αίμα τους κοντά 'στό βασι- 
[λείά μας' 

"Ολοι Ανδρείεψαν μέ μιας, μικροί, μεγάλοι, 
[γέροι, 

Ό Κωνσταντίνος μάχεται ! μέ τό σπαθί στό 
[χέρι' 

Πέφτουν τα βόλια σαν βροχή ή σφαίρες σδν χα· 
[λάζι, 

Καϊ τήν σημαίαν τοΰ σταυρού δ ούρανός Αγιάζει.

Τρέχουν ίμπρός σδν σύννεφα Ανδρειομένοι δλοι, 
Συντρίβεται δ τύραννος 'ατών λονταρίών τό βόλι. 
Εμπρός γενναίε μαχητή, πάτησε σέ κουφάρια. 
Γιά νά πέρασης, τά ’στρωσαν τά Ελληνικά 

[λεοντάρία.
Περιφρονοΰν τόν θάνατον μέ μία μεγάλη Αλ- 

[πίδα, 
Πανόργίο θέλουν βασιλεία μεγάλητήν πατρίδα!

Νά διώξουν θέλουν τή σκλαβιά καϊ Άς σκοτιο- 
[θοΰνε δλοι, 

Φθάνει τόν Κωνσταντίνο τους νά πάνε εϊς τήν 
[πόλι' 

Καϊ δταν σέ θρόνο ζηλευτό καθήσης Κωνσταν
τίνε, 

Είς τών παιδιών σου τό βωμό τήν κεφαλή σου 
[κλίνε, 

Καϊ πότισε τό μνήμα τους μέ δάκρυ Ανδρείο- 
[μένο 

Νάδροσιστήτήςλεβαντίας τόαίμα τό χυμένο....

Έν Άόήναις τβ 13 Νοιμβρίαύ 1912.

ΣΟΦΙΑ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΓ

•*«•*33»·*—

Μ χαχττιτχιΚΑϊΝπ
‘Η πεξΰφημος οπλαρχηγός τοϋ Σονλίου.

ΕΙΣ ΤΟΤ1 ΑΝΔΡΕΙΟΥΣ ίΐΟΑΕΜίίΤΑί «Αί

Μέ καρδία γιά τήν πατρίδα πολεμούν πέρα 
[Ακεί !

Μέ γλυκύφωτη έλπίδα φεύγει κάθε μας παιδί, 
Καϊ τόν τύραννο συντρίβουν τόν κακούργο τόν 

[εχθρό
Τ’ Απιστα οκυλιά ποΰ υβρίζουν τόν θεόν καϊ 

[τό Σταυρό.

Καί δταν τοΰ έχθροΰ τδ βόλι εϊς τά στήθη τους 
. (χοίθή

Ή έλπίδα Αναπτερώνει τή μεγάλη τους ψυχή 
Πώς τά Αλλα παληκάρια δπου βρίσκονται Αχεί 

[πέρα 
&ά δοξάσουν νικηφόρα τήν μεγάλη μας μητέρα 
Καϊ τά μάτίά τους κλεισμένα είς τοΰ χάρου τήν 

[όρμή 
"Αγγελοι θά στεφανώνουν μέ τής δόξης τό κλαδί.

ΣΟΦΙΑ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜ1ΔΟΤ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
"Απορροφητική δύναμις 

τών σωμάτων διά τήν θερμότητα

■Διατί φέρομεν ευχαρίστως ενδύματα λευκά τό θέ
ρος; Φυσικός διότι τδ λευκόν χρώμα έχει Ασθενή 
απορροφητικήν δύναμιν διά τήν θερμότητα 1 δηλ. 
άφίνει νά είσδύη μέχρις ήμών ποσότης θβρμότητος 
πολύ όλιγωτέρα, έάν φέρωμεν λευκά ενδύματα ή 
έάν φέρωμεν μέλανα.'ίίστε τά λευκά ένδύματα φαί
νονται δροσερότερα.

1 Ή άπορροφητικιι δύναμις τών σωμάτων 
είναι ή Ιδιότης, ήν έχουσι ν’ άφίνωσι νά είσδύη έν 
τφ σώματι αύτών ποσότης πλέον ή ήττον μεγάλη τής 
μεταβιβαζόμενης αύιοίς δι’ ακτινοβολίας θερμότη
τος. Διά τά Αγγεία, έν οίς θερμαίνομεν υγρά, είναι 
συμφέρον, ϊνα ή έπιφάνειά των ή μελανή καί μή 
λεία, διότι ή απορροφητική δύναμις τοΰ μελανού 
χρώματος εΐναι μεγαλητερα τής τοΰ λευκού, ώς μάς 
λέγει τό άνωθι πείραμα. Τοΰναντίον ύγρόν τι δι
ατηρείται έπί μακρότερον θερμόν έντδς μεταλλι
κού Αγγείου λείου καί λαμπερού ή έντδς μελανού 
δοχείού ίέξωτερικώς.

’Ίσως ήθελε τις είπή. δτι ή φύσις κακώς έποίησε 
ένδύσασα τάς άρκτους τών πολικών χωρών διά λευ
κού τριχώματος. Τούναντίον τδ χρώμα τούτο θαυ* 
μασίως έτέθη, διότι ή θέρμότης δυσκολότερου δι- 
εισδύσασα τδ λευκόν χρώμα, τδ τρίχωμα τής λευ
κή; άρκτου άντιπράττει σφοδρότερου εις τήν Απώ
λειαν τής θερμότητος τού σώματός της.

Πολλά πειράματα δύνανται νά μάς άποδεΐξωσιν, 
δτι ή θέρμότης διαπερδ εύκόλώτερον τδ μελανόν 
χρώμα ή τδ λευκόν. Τδ δέ κάτωθι πείραμα είναι 
αρκετά πειστικόν. ...........................

Λάβετε έν ποτήριον κυλινδρικόν, οδτινος βά
φετε τδ εσωτερικόν διά καθέτων ταινιών μελανών 
καί λευκών διαδοχικός, ώς παρίσταται έν τφ σχή- 
ματι, ήτοι διά κιμωλίας διαλελυμένης έν τφ υδατι 
διά τό λευκόν χρώμα καί διά σινικής μελάνης ή τής 
συνήθους διά ιό μελανόν. Κάμνετε ούτως οκτώ 
ταινίας, έξ ών 4 λεύκάς και 4 μελανάς. Θερμάνατε 
είς φλόγα κηροπηγίου τήν κεφαλήν λεπτής καρφί- 

δος, ήν κρατείτε άπδ τής αίχαής, βυθίσατε τήν κε
φαλήν ταύτην έντδς κηρίου, εις τρόπον ώστε νά _ 
περιβληθή δι’ δλί,γης διαλελυμένης στεατίτης ή πα
ραφίνης, καί κρατούντες τδ ποτήριον δριζοντείως 
καί τήν καρφίδα καθέτως, μέ τήν κεφαλήν πρδς τά 
κάτω, κολλήσατε ταύτην πρδς μίαν τών πλευρών.

' Όταν ή στεάτινη ψυχρανθή, ή καρφίς θά κρα- 
τηθή δριζοντείως, έάν έπαναθέσητε τδ ποτήριον 
όρθιον έπί τής τραπέζης. Κολλήσατε δμοιοτρόπως 
7 άλλας καρφίδας τού αύτοΰ εννοείται μεγέθους έπί 
τών ετέρων 7 άλλων πλευρών τοΰ ποτηριού σας 
Τοποθετήσατε έσωθι τού ποτηρίου τούτου καί κα
λώς είς τδ μέσον τεμάχιον κηρίου, τό όποιον άνά- 
πτετε, καί οδτινος ή ·θρυαλλίς νά φθάνή ώς έγγι
στα είς τήν έπιφάνειαν τοΰ χείλους. Τδ ποτή
ριον τότε θερμαίνεται καί συνεπείφ τής διαλύ- 
σεως τής· στεατίτης θά πέσωσι τέσσαρες έκ τών 
καρφίδων. ^βύνετε τότε τό κηρίον καί θά ίδητε, 
ότι αί τέσσαρες πεσοΰσαι καρφίδες είναι έκεΐ* 
ναι, αϊτινες είχον προσκολληθή είς τάς μελανός 
πλευράς. Ένώ αί προσκολληθεΐσάι έτεροι καρφίδες 
είς τάς λεύκάς πλευράς έμειναν.είς τάς θέσεις των, 
Έκ τούτου Αποδεικνύεται, ότι έπειδή τό κηρίον 
Απέδιδε ϊσην ποσότητα θερμότητος είς όλας έν γέ* 
νει τάς πλευράς, ή θέρμότης αΰτη διεπέρασε ταχύ
τερου τά μελανά μέρη τού ποτηρίου ή τά λευκά.

Φ. Π.
■ •taersaa··'·

ΛΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΛΣΕΙΣ

Ή ήλικία τών δρνί&ων.

Ή ήλικία τών όρνίθων εϊναι ^υσκολον νά 
διάγνωσή, τό μόνον γνώρισμα εϊναι τό μέγε
θος καί ή έμφάνισίς τού όπισθίου δνυχος ή πλή
κτρου. Ό όνυξ ουτος Αναφαίνεται πρός τό τέ
λος τοΟ πρώτου έτους, έφ’ οσον δέ προχωρεί 

•εις ήλικίαν ή δρνις, έπί τασοθτον και ό δνυζ 
ούτος μεγεθύνεται, χρειάζεται δέ πρακτική 
έξάσκησις διά του όφθαλμου, δπως ίιακρίνω- 
μεν κατά τό μάλλον καϊ ήττον τήν ακριβή 
ήλικίαν τών ορνίθων έκ τού μεγέθους τοΟ πλή
κτρου.

ν MOUTH

ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
Πρδ μικρόν πολεμούσαν άκόμα, 

Στοΰ πολέμου τή ζάλη μ' ορμή,
Μά μέ μιας τους κνττονμε στδ χώμα, 

Μέ νεκρδ τδ κορμί :

Νεκρωμένο, βαρεία πληγωμένο 
Μέ τδ βόλι τ’ άπιστον φονιά, 

Π’ άφαιρεϊ μέ οπα&'ι ματωμένο 
Τή ζωή τον Ραγιά.

Τ’ δνομά των ϋα μένη σωζμένο, 
"Ώοπου Έλλην υπάρχει καί δρα, 

Ναί! ίέα μένη μ»ά μας αγιασμένο 
Καί ή μνήμ Ιερά.

Λευκωσία
ΠΟΑ ΑΧ. ΚΤΠΡΪΑΝΓΔΗΙ

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙ«Α ΜΑΡΙΑ MC Τ&Ν ΜΙΚΡΉΝ ΥΙ©Ν W

•Η Πρχνκίπχσσα Μαρ'α όλονέν κατακτά έδαφος είς τάς καρδχας των υπηκόων 
rnc δευτέρας πατρχδος της·· Δέν είναι ρόνον εύγενής, γενναιο^ρων, αγαθός, J-χλαν- 
finonoc καϊ πολυεχίσπλαγχνος, άλλ’ είναχ καί άρχστη μήτηρ. Ιίροχθές την έθαυμά- 
σαμεν ώς καλλίστην καϊ ^οναδινΑν νοσοκόμου καϊ Επίκουρον των τραυματιών του 
πολέμου^ μετ’αΰταπαρνήσεως καϊ man θυσία παραμυθουσαν καχ περχποχουμενην 
X άδνν^ους κάϊ άσθενεχς καϊ ήδη τΑν λατρεύουν διά τλν έλληνοπρεπη στάσχν 

καϊ περιόολήν της ώς ^χλοστοργοτάτην μητέρα.
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Ο ΠΟΛΕΜΟ?
Κ ΑΤΆ ΤΗΣ ΤΟΊΡΡΚ1 ΑΣ

(Συνεχεία· ίδε προηγουμενον ψύλλον)

Αγαπητή μου μητέρα 

’Ιδού και ή λεπτομε- 
ρεστέρα άφηγησις τής πο
θείας μας άπδ τών συνό
ρων μέχρι τίς Θεσσαλο
νίκης.

5 ΟχκοβζΙου

-Έξεζινήσαμεν πρδς 
κατάληψιν τών συνορια- 

®' κών σταθμών και άνερ- 
χόμεθα είς τδν Προφήτην Ήλίαν· ήτο ή ώρα 
7η π. μ. άλλά άπότομος άνωφέρεία και κοπιώ
δης, οπού είς τδ διάστημά- αύτό ήκούσαμεν 
αραιούς πυροβολισμούς· οί λόχοι ό ένας μετά 
τδν άλλον άνέρχονται όλονέν την κορυφήν του 
Προφήτου Ήλίου· δέν παρήλθε όμως πολλή 
ώρα καί φαίνεται εις χωρικός με σημαία Τουρ
κική, τήν οποίαν καταβιβάζει έπανειλημένως 
καί ζητοκραυγάζει «Ζήτω τά παλαιά σύνορά 
μας». «Ζήτω 1» άκούεται άπδ όλους τους 
στρατιωτας, οϊτινες άνέρχονται λαχανιασμέ
νοι, λησμονοΰντες τδ ύψος, 5που άνήρχοντο. 
Δέν παρήλθε και πολύ ώρα, οπού άναφαίνε- 
ται καί έν άεροπλάνον νά διέρχεται άνωθέν 
μας και νά άνιχνεύϊ) τδ ’Εσωτερικόν πλέον 
τών συνο'ρων.

Άφ’ ού έφθάσαμεν είς τήν κορυφήν και είς 
τδν σταθμόν, έκαθήσαμεν νά άναπαυθώμεν 
άπδ τήν πολύν κούρασιν.

Άπδ ύψηλά διεκρίναμεν τδν στρατηγδν μας 
μέ'τδ έπιτελεΐον του καί τδν ’Επίδοξον Διά
δοχον, τδν υιόν του Γεώργιον, εφίππους.

Ζητωκραυγαί ύπεδέχθησαν αυτούς. Ανθη
ρότατος ό Διάδοχός μας έρωτφ ενα έκαστον, 
άν έκουράσθη, κλπ.

Δεξιά τοΰ σταθμού, οπού εύρισκόμεθα καί 
είς άπόστασιν 2 χιλιόμ. εύρί.σκετο ό σταθμός 
Λοσφάκι, τδν όποϊον είχεν πολιορκήσν) ό 7ος 
Λόχος, καθ’δτι ή φρουρά άποτελουμένη άπδ 
25 Άνδρας δέν παρεδίδετο καί άπδ εκεί έπυ- 
ροβόλει τούς ίδικούς μας και έτραυματίσθη ό 
Κρής έπιλοχίας Μπαροΰτσος, είς τδ ούς. Διά 
νά μήν ύποστώμεν άπωλείας, έκλήθη τδ μη
χανικόν, δπως διά δυναμίτιδος άνατινάξγ τδν 
σταθμόν είς τδν άέρα.’Εν τφ μεταξύ οί άλλοι 
Λόχοι ώς καί ό ίοικός μας έπροχωρούσαμεν 
νυκτοποροΰντες πλέον πρδς τδ έσωτερικόν, 
άλλά ά:πδ έδώ πλέον άρχίζει τδ γλέντι, διότι 
έστερούίμεθα τδ ύδωρ. Περί τήν ϊϊην μ. μ.

μ.έσω χαραδρών καί υψηλών βουνών κάμνομεν 
στάσιν εΐς Σκάμπαν. Κρότος τότε ήκούσθη καί 
άπδ έκεϊ,άλλά διελύθη άμέσως πας φόβος μας, 
διότι διεκρίναμεν είς τάς ύψηλάς κορυφάς δπου 
εί'χομεν άφήση δπισθέν μας τδν σταθμόν καιό- 
μενον καί ήννοήσαμεν,. δτι τδν άνετίναξαν οί 
άνδρες τού μηχανικού καί ο' οποίος έκαίετο 
ώς λαμπάς· οί δέ έντδς αύτοΟ στρατιώται, 
άλλοι ήχμαλωτίσθησαν καί άλλοι έφονεύθη- 
σαν, μή δυνηθέντες νά φύγουν.

6 ‘Οκτωβρίου, Σάββατον.

Έξεκινήσαμεν λίαν πρωί διά τήν Έλασ- 
σώνα καί μετά πορείαν τετράωρου φθάνομεν 
έξωθι αύτήςι ’Ολίγοι κανονιοβολισμοί άναγ- 
κάζουν τδ εχθρικόν Πυροβολικόν; νά ΰποχωρήσγι 
τροχάδην, τό αύτό δέ συνέβη καί διά τό Πε- 
ζικόν τους.

Ήδη είσερχόμεθα είς τήν Έλασσώνα. Τό 
3ον Σύνταγμα είσήλθεν είς τήν: πόλιν, τδ δέ 
ίδικον μας μετά τοΟ 7ου έξωθι κατεσκηνώσα- 
μεν καί ,άνεπαύθημεν ήσύχως.

7 8)βρΙου, Κυριακή.
Άνάπαυσις καί έπίσκ.εψις είς τήν πόλιν ταύ

την κατά βούλησιν έκάστου.
Είς τδ κεντρον τής πόλεως εύρίσκετο τουρ

κικόν τζαμίον, δπου ύπήρχε έτι ό μόνος μή . 
παραδοθείς Χόντζας, οστις άπό' τήν κορυφήν 
τοΟ τζαμιού έρριπτε πότε πότε πυροβολισμούς. 
Ήτο άδυνατον νά συλληφθή καί νά πλησιάστ) 
τις έκεϊ, διότι μβς έπυροβόλει έπανειλημένως. 
Τέλος τδν έθανάτωσαν.

8 8)βρΙου, Αευτ^ρα.

Ήρχισεν ή έκκίνησις καί διά μέσου τής πό
λεως πορευόμενοι πρδς βορράν, άκολουθοΰν δέ 
όπισθεν καί τά άλλα Συντάγματα. Καθ’ οδόν 
εύρίσκομεν τά έγκαταλελημένα καζάνια, κου
τάλες, φασόλια, διεσπαρμένα όσπρια καί ποΰ 
καί που όβίδας άμεταχειρίστους μετά τών με
ταγωγικών άμαξών, σκαπάνες,πτύα καινουργή 
καί άλλα στρατιωτ. είδη,τάοποία συμμαζεύο- 
μεν ήμείς. Είναι ή ώρα ήδη 6 1)4 μ. μ. εξα
κολουθεί ή στέρησις τού άρτου, άλλά αί έπα- 
νειλημεναι έπιτυχίαι μάς χορταίνουν. Τήν δε- 
κάτην τής νυκτδς άκούομεν άπδ τά πρόχειρα 
κρεβάτια μας «άρτος ! άρτος!» Όλοι έπί πο- 
δός, άλλά άνευ σισιτίου. «Αί! καί αύτό θά πε- 
ρασγ οείπομεν όλοι, καί άφ’ ού έμασήσαμεν, 
άνεπαύθημεν μέχρι τής πρωίας.

9 8)βξίου

Άναχωρ οϋμεν 
διά τά στενά τής 
Πόρτας,άλλά προ 
αύτών κεϊται τό 

Τό τζαμί Πρεβέξης, μ-,τά τήν χατάλη·ψιν-

Σαραντάπορον,ό
που άκούονται ά· 
οαιοί πυροβολι
σμοί· τά συντάγ
ματα 7ον καί Ιον 
καί τδ ίδικόν μας 
άραιοΰνται καί 
καταλαμβάνομεν 
τήν πρδ τοΰ Σα- 
ραντοπόρου κοι
λάδα, άλλά αί ο
βίδες διήρχοντο 
βροχηδόν άνωθεν 
μας, αί όποΐαι 
έκκρηγνύμεναι έ- 
φερον θλιβερά ά- 
ποτελέσματα, δι
ότι τδ πεζικδν 
δέν είχε προλάβη
νά καλυφθή είς τά 
προχώμ.ατα. Τά 
δέ πολυβόλα μ5ίς ρίχνουν καί αύτά διαρκώς· εί- 
κών φρίκης,τραυμ.ατίαι νεκροί δεξιά άριστερά* ο 
Άνθυπολοχαγός τής διμοιρίας μου κ. Καζάκος 
πίπτει νεκρός, βληθείς άπδ τεμάχιον όβίόος, 
νύξ φοβερά καί πνιγηρά, άρχίζει βροχή ραγδαία 
ώς καί καταιγίς. Τδ πυροβολικόν μας τέλος προ- 
φθάνει πριν νυκτώσ·ρ, παρατάσσεται καί άρχί- 
ζει έπανειλημένους κανινοβολισμούς κατά τών 
τουρκικών πυροβολείων, άτινα άναγκαζει να 
σιωπήσωσι καί απόδειξις ή ύποχώρησις των. 
Μόνον τά πολυβόλα έξηκολούθησαν, άλλά και 
αύτά μετά 1)2 ώραν έπαυσαν, διότι έπρεπε 
και αύτά νά υποχωρήσουν, άφ’ ού τδ Πυροβο
λικόν μας τούς είχε καταστρέψει μίαν Πυροβο
λαρχίαν . Τά πεζικά μας τότε άρχίζουν τήν προ- 
έλασίν των πρός τά έγκαταλελειμένα προχω- 
ματά των καί εκεί όπου εύρίσκετο κάθε λόχος 
καί διμοιρία, διετάχθησαν νά άναπαυθώμεν έν 
μέσφ λασπών καί ύδάτων, έκαστος δε με το 
άντίσκηνόν του είς τούς ώμους, άλλος γονατι- 
σμένος καί άλλος όρθιος έπεράσαμεν μέχρι τής 
πρωίας. Ό ιατρός μας τότε μετά τούς πρώτους 
τραυματισμούς, άφ’ού έφόρεσε τήν λευκήν πο
διάν, έπισκέπτεται δεξιά καί άριστερά τούς 
τραυματίας, οϊτινες έκ τοΰ ψύχους άλλοι έβο- 
γκοΟσαν καί άλλοι είχον άποθάνει άπδ τά σο
βαρά τραύματά των·

10 8)βρίου, Τετάρτη.
Σήμερον έξγκολούθεί ή βροχή ραγδαία. Τυ

λιγμένοι είς τά άντίσκηνά μας άναμένομεν τήν 
άφιξιν καί τών έτέρων σωμάτων τοΰ στρατόΟ.

Τδ ποσδν τών τραυματιών άδυνατώ νά σάς 
άναφέρω, διότι δέν είναι ούτε δέκα ούτε είκοσι.

Περί τήν 11 π. μ. άναχωροΟμεν κατευθυ- 
νόμενοι είς τά Σέρβια, ευτυχώς δ’ έδώ έχομεν 
κατωφέρειαν καί ώραιότατον άμαξητον δρόμον.

Καθ’ οδόν τδ θέαμα τών έγκαταλειφθέντων 
πυροβόλων, πυρομαχικών, σκηνών, τροφίμων, 
ήτο φρικικστικόν.’Οβίδες δεξιά, τηλεβόλα αρι
στερά, ένδύματα καί άλλα είδη, τά όποια έγ- 
κατέλειπον. Φθάνομεν είς μίαν κοιλάδα, οπού 
είχε κατασκηνώση τδ ΙΙεζικόν των.Τί δυσωδία 
καί φρίκη, δέν είμποροϋσε νά διέλθη τις, οί 
νεκροί έβρωμοδσαν καί τούς είχον ρίξει άπολυ- 
μαντικά φάρμακα. Περί δέ τήν 2 μ. μ. φθάνο
μεν έξωθι τών Σερβίων καί έκεϊ άφ* ού κατε- 
σκηνώσαμεν, διετάχθη ό λόχος μας μετά τοΰ 
12ου νά στήσωμεν προφυλακάς.

Τήν νύκτα πυροβολισμοί άραιοί ήκουσθησαν, 
5 τοΰρκοι άπεπειράθησαν νά διέλθωσιν έκ στε- 
νωποΰ τινός, άλλά συνελήφθησαν.

11 12 8)βρΙου, ΙΙέμκτη.
Άνάπαυσις είς Σέρβια καί άφ’ ού έπεσκέ- 

φθημεν τήν πόλιν, έτοιμαζόμεθα διά τήν έπο- 
μένην πορείαν.

13 8)βρίου, Σάββατον.

Άνεχωρήσαμεν διέρχόμεθα πρώτον τή,ν με
γάλην σιδηράν γέφυραν τοΰ ποταμού Άλιάκ- 
μονος, τήν οποίαν άπεπειράθησαν νά άνατινά- 
ξουν, άλλά δέν έπρόλαβον, παρά όλίγκς άση- 
μάντους βλάβας. Ήδη μετά άρκετήν πορείαν 
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φθάνομεν είς Καρασταλάς, όπου και διανυκτε- 
ρεύομεν. ·

Την επαύριον Κυριακήν είς Στενά Πόρτας 
ειχαμεν ήμείς προφυλακάς.

1δ 8)βρΙου, Δευτέρα.
,Βαδιζομεν ήδη πλέον διά Βέρροιαν,δπου μάς 

είχε πάρη ό κατήφορος και κανείς δέν μάς έ- 
κρατει πλέον. Έν τώ μεταξύ δέ πυροβολισμοί 
ακούονται,συνεπλάκη τδ Πυροβολικόν .μας μετά 
τού,εχθρικού είς θέσιν Σοφουλάρ. Ό έχθρός ευ.-’ 
ρίσ.κετο είς τά στενά τής Καστανιάς, υποχω- 
ρών πλεον, μή δυνάμενος δέάπό τήν όρμ.ήν τού 
Πυροβολικού μας νά άντιστή, μ«ς καταστρέφει 
δυο γέφυρας, άς άδυνατούντες νά διέλθωμεν, 
κατερχόμεθα διά.μιάς μεγάλης χαράδρας κατ’ 
άνδρα καί άνερχόμεθα πάλιν, οπού μετά 1)2 
ώραν κατασκηνωνομ.εν είς τά ύψώματα, άλλά 
ήναψαμεν πυράς διά νά θερμανθώμεν, καθ’ οτι 
ήτο ψύχος. Έστερούμεθα ομώς άρτου άπδ τής 
χθες, καί δσοι εϊχον άραποσίτια τά έψηνρν καί 
έτρωγαμεν σάν παντεσπάνι-ύπομονή καί έδώ.

16 8)βρΙου, Τρίτη.

ικ δίερχό-
μενοι έξοχους τοποθεσίας, όμοιας τού Τατοίου.

Περί δέ-τήν 3 1)2 μ. μ. φθάνομεν είς Βέ
ροιαν, κατασκηνώσαντες και άναπαυθέντες άπ.δ 
τήν μεγάλην. πορείαν, άλλ’ άνευ πάλιν άρ
του· μά; παρηγορούν όμως οί γαλέτες. Οί 
άρτοι κατέφθασαν τδ εσπέρας.

πρωϊ άναχωρούμεν δια Βερρο

17 8)βρίου, Τετάρτη.

Σήμερον καταφθάνουν δλα τά σώματα τδ έν 
μετά τδ άλλο, καθ’ δτι άπδ έδώ θά γίνη ή 
εισβολή διά Γενιτσά καί μετά είς Θεσσαλονί
κην. Περί τήν μεσημβρίαν γίνεται ή διανομή 
τού σισιτιου, κρέατος, σούπας μετά γαλετών 
καί άρτου· οί άνδρες κατέρχονται είς τήν πό
λιν, άλλα χιλιάδες στρατιωτών κατακλύζουν 
τά καταστήματα,οπού πολλά αναγκάζονται νά 
κλεισουν άπδ τδν συνωστισμόν. Διακρίνω τδν 
Γεώργιον Οίκονομίδην,έφεδρον άνθυπολοχαγδν 
έφιππον.—ΑΠ τί κάνεις) ζής.,· ζώ, γιά σου.

Παρεκει νά βλεπετε στρατιώτας συναντα- 
μωμενους διά πρώτην φοράν, άσπασμούς καί 
κερασματα. Σήμερον μάς αναχωρεί ό λοχαγός 
μας κ. Ρεμπάκος άποσπασθεις είς μεταγωγικά 
σώμ.ατα, άντεκατεστάθη δέ διά τού γενναίου 
Άνθυπολοχαγού μας τής Αης Διμοιρίας Καρ- 
κατζού ‘Ηρακλή, καί άπδ σήμερον άρχίζει νεα 
διοίκησις.

Περί ώραν 6 μ. μ. άνεχωρήσαμεν διά μέ
σου τής Βερροίας. μέ νυκτοπορείαν καί περί τήν 
3 μετά μεσονύκτιον κατεσκηνώσαμεν είς τδ 
χωρίον Μονόσπιτο.

18 8)βρΙου, Πέμητη.

Σημιερον εΓμεθα νυστικοί καί άντί άρτου καί 

φαγητού έξεκινήσαμεν διά τά Γενιτσά και 
άφ’ ου μάς ηύρε νύξ κατεκλίθημεν. Φαντα- 
σθεϊτε άντοχή και αύταπάρνησις.

19 8)βρίου, Παρασκευή.

Σήμερον συνεχίσαμεν τήν πορείαν, άλλά ά
νευ άρτου καί οι έχοντες καλαμπόκια έτρωγον 
μόνον, άλλά περί τήν 11 π. μ.έφθασεν όλίγος 
άρτος.διανεμηθείς άνά1)4 είς έκαστον άνδρα, 

:ό όποϊος.μάς έφάνει ώς άντίδωρον. Ή πορεία 
έξηκολούθησεν, άλλά δέν παρήλθε πολύ ώρα 
καί ήκούσθησαν πυροβολισμοί τών προφυλακών, 
δτε μετ’ όλίγον .ήρχισε μάχη μεταξύ τών Πυ
ροβοβολικών. . ‘Ο έχθρός ήδη είχε καταλάβει τά 
,Γιανιτσά καί'όχυρωθείς καλώς όπισθεν τών προ
χωμάτων. Το 3ον Πέζικδν έχει τάς προφυλα- 
κάς, ώς και τήν 4ην γραμμήν, τδ έβύομον και 
ήμείς τήν εφεδρείαν. ‘Η μάχη διήρκεσε μέ
χρι τής 8ης τής νυκτός, ή δέ βροχή μάς έπε- 
σκέφθη καί πάλιν, άλλά δέν μάς έκακοφάνη, 
διότι άδύνατον είς μάχην νά μήν βρεχη. Α
μέσως και έπί τόπου λασπώδους έτοποθετή- 
σαμεν τά άντίσκηνα κατά βούλησιν, άλλά έπε- 
ράσαμεν είς τδ πόδι, διότι μέ τάνερά καί τήν 
λάσπην ήτο άδύνατον νά έξαπλωθή τις καθ’ 
δλην τήν νύκτα. "Ωστε μέ βροχήν κουβέντα 
πολλή και παραμύθια χρειάζονται ύπδ τά άν
τίσκηνα.

Φκντασθεΐτε καλοπέρασιν άλλ’ είνε πόλεμος.

20 8)βρίου, Σάββατον.

‘Η βροχή αραιά εξακολουθεί,ένώ ήρχισεν ή 
μάχη τού Ιΐυροβολικού μας, καταλαβόντος έν 
τώ μεταξύ καλειτέρας θέσεις. Τδ Σύνταγ
μά μας (δηλ. τδ Ιον) ύπεστήριζε τδ άριστε- 
ρόν, καί τδ 7ον έφεδρείατού 3ου Συντάγματος. 
Έγώ είχα μείνει δι’όλίγον, ίνα ?δωτδν ιατρόν 
τού τάγματός μας, καθ’ οτι τά κοψίματα μάς 
είχαν τρελλάνει; άφοΰ δέ μού έδωσε καί έπήρα 
όλίγον λάβδανον, μετέβαινα διά τδν λόχον μου· 
ήκολούθησατδν 12ον,άλλά έπειδή έμεινεν, είς 
μέρος κεκαλυμμενον, προφυλαττόμενος άπδ τάς 
έχθρικάς οβίδας, ήναγκάσθην καί έτρεχα είς τδ 
άριστερόν, άναζητών τδν λόχον μου, ένφ αί 
οβίδες έσφύριζον γύρωθέν μου καί τδν όποίον 
έπί τέλους εύρον κατά διμοιρίας καί άραιωμέ- 
νον, προφυλαττ.όμενον άπδ τάς όβίδας. ‘Η μά
χη τού Πυροβολικού έπαυσε περί τήν μεσημ
βρίαν, καθ’ οτι τδ έχθρικδν ύπεχώρησε καί δέν 
έρριπτε είμή ποΰ καί πού ύποστηρίζων τήνύπο- 
χώρησίντων. Τά πεζικά μαςκυκλοτερώς πλέον 
προχωρούν τδ έν μετά τδ άλλο δι’έφοδον καί 
είσερχόμεδα είς τήν πόλιν τών Γιανιτσών έρημον 
καί μέ κεκλεισμένας τάς οικίας καί τά κατα
στήματα. Ή πρώτη είκών, ήτιςέπαρουσιάσθη 
έμπροσθεν μας ήτο ή έντδς τού προχώματος 
καταστροφή δύο πυροβόλων καί πολλών νεκρών 
δεξιά καί άριστερά' ή δέ βροχή έδιδε μίαν πε·

Έκφόρτωσις λαφύρων καί δπλων κτλ. είς Πειραιά, 
μετακομισ&έντων έκ Θεσσαλονίκης.

ρισ.σοτέραν εικόνα, 
φρίκης έπί τών, 
πτωμάτων. Τδ Σύ
νταγμά μας δια- 
τάσσεται νά με- 
ταβ·<5 είς χωρίον 
«"Αγιοι Άπόστο- 
λοβιάπέχον 2 1)2 
ώρας περίπου. Μάς 
έκακοφάνη, άλλά 
έπρεπε νά μετα- 
βώμεν, διότι άπδ 
έκεΐ εϊχομεν έλ
πίδα καί δι’ άρτον 
διερχόμενοι δέ διά 
μέσον τής οδού 
τών καταστημά- 
τνω έβλέπομεν βυ- 
τρίνας σπασμένας, 
καταστήματα κα- 
τεστραμένα άπδ τά 
κοντάκια τών ο
πλιτών, οΐ όποιοι 
πρώτοι είσήλθον· 
φασόλια δέ, βούτυ
ρα, μεταξωτά υφά
σματα, υποδήματα, καραμέλες, κεριά, δλα 
φίρδην μίγδην καί ό καθείς νά παίρνη δ,τι προ
λάβει. Περί τήν 6 μ. μ. έφθάσαμεν είς ‘Αγί
ους Αποστόλους καί έκεΐ μάς- έγένετο άπδ χω
ρικούς ύποδοχή. διά κωδονοκρουσιών, άφ’ ού 
πρώτον είχε μεταβή έκεΐ έξ άριστερών καί άνω 
ό έπιλοχίας μας Βαλάκης Βασίλειο; άνιχνεύων 
τδ έδαφος καί άφ’ ου μάς έπρομήθευσεν όλί
γον άρτον, δστις καί έγινεν άνάρπαστος άπό ή
μάς. Κατόπιν έπρομηθεύθημεν άχυρον διά τά 
πρόχειρα στρώματά μας, κάι κατεκλιθημεν 
ύπδ τά άντισκηνά μας.

21 8)βρίου, Κυριακή.

Σήμερον παρατηρεΐται έλλειψις άρτου καί- 
τοι είχομεν βεβαιότητα άπδ τήν ένέργείαν τού 
πρφην λοχαγού μας κ. 'Ρεμπάκου,δστις εϊχεν 
ένεργήση είς διάφορα οικήματα, δπως μάς πα
ραχωρήσουν. Ή πρωία λοιπόν μάς ευρεν άνευ 
άρτου, διότι άλλοι περισσότερον πειναλέοι έπρό- 
λαβαν καί ήρπασαν καί άρτους καί άλευρα και 
καλαμπόκια άκόμη. Τέλος άργότερον διενεμή- 
θησαν άνά 10 άρνία είς .έκαστον Λόχον, τά 
όποΐα.άφ’ου έψήσαμεν είς τήν σούβλαν, έγευ- 
ματίσαμεν άρκετά καλά, καί μέ άρτον άπό 
καλαμπόκι, τδ όποιον έζυμωσαμ.εν και εψησα- 
μεν είς φούρνους ιδιωτικούς τών χωρικών. Είς 
μερικά δμως οικήματα τών χωρικών, τά όποια 
ήσαν βουλγαρικά, όταν τούς έζητούμεν κάτι, 
μάς άπαντούσαν : «Νιέμ.α !» δηλαδή «δέν 
έχω» καί αύτό συνέβη καθ’ ολην την Μακε
δονίαν. Έδώάνεπαύθημεν άρκετά καί ό ύπνος 

ήτο γλυκύτερος, διότι ολαι αί σκηναι μ.αςειχον 
στρωθή μέ λεπτόν άχυρον καί άρκετόν· ή θεο- 
μότης δέ έντός ήτο εξαίρετος : κθα’ ολην 
ταύτην καί τήν επομένην ήμέραν έπεράσ.αεν 
καλώς.

22 8)βρίου, Δευτέρα.

Σήμερον άναχωρούμεν πρός βορειοανατολας, 
διερχόμεθα άπό τό χωρίον Κάτω Κουφασι, η 
δέ βροχή καί πάλιν μάς έπεσκέφθη. Σήμερον ο 
Λόχος μας ύπεδέχθη τόν νεον μας ανθυπολό- 
χαγόν Δεκάριστον ώς άντικαταστατην τού φο- 
νευθέντος άνθυπολ. Ματζάκη. Την νύκτα ο λό
χος μας έγκατέστησεν τάς προφυλακτικας προ 
τοΰ Αξιού Ποταμού.

23 8)βρΙου, Τρίτη.
Ό Λόχος έπανήλθεν είς τό χωρίον άπό τας 

προφυλακής καί κατεσκηνώσαμεν.
/

24 8)βρίου Τετάρτη.

Άνεπτύχθημεν ολοιοί λόχοι προτού ποτα
μού έπί τών χαρακωμάτων, καί έχομεν τοπο
θετηθώ έκαστος είς τδ πρόχωμά του. Έδώ ευ
τυχώς μάς κομίζεται άρτος καί τυρός, 2στις 
γίνεται άνάρπαστος. Ό λόχος μας φιλοξενεί εις 
τά προχώματά του τόν Συνταγματάρχην μας 
κ. Μέξην, τόν ιατρόν μας κ. Δουμπιώτην, τόν 
ταγματάρχηνμας κ. Κουβέλην Άριστ. καί τους 
άξιωματικούς μας* τούς άνάψαμεν πυράν και εν 
Ότενφ κύκλφ ήρχισεν ή συζήτησιςΐ έν δέ άπδ 
δλα τά ωραία, δπου έλέχθησαν, ήτο καί τδ
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Ό κ. Λεωνίδας Φλβριανάς δεκανεύς του πρώ

του πεζικού Συντάγματος, λαβών μέρος Hi ολας τας 
μάχας τής Μακεδονίας και τών Άγ. Σαράντων καί 

πληγωβε'ις εις τήν μάχην τοΰ Προφήτου Ηλιου, εν 

Μπιζανίφ.

πώς θά έπιστρέψωμεν είς ’Αθήνας, καθ’ «ίτι 
δέν ήλπίζομεν νά φθάσωμεν μέχρι Θεσσαλονί
κης και άλλος έλεγε θά μεταβώμεν άπό Αι
κατερίνην καί άλλος άπό έκεΐ, οπού ήλθομεν.

Τά πράγματα δμως μετεδλήθησαν, διότι τό 
εσπέρας αγγελιοφόρος άπό τήν Μεραρχίαν είδο- 

' ποιεί τό Σύνταγμά μας νά έπισταθμεύσωμεν 
είς πλησίον χωρίον; άλλ* άνεδάλαμεν, επειδή 
εΓχομεν κατασκήνωσή διά ύπνον,

25)26 Οκτωβρίου, Πέμπτη·

’Αναχώρησις καί ματαίωσες πλέον τής έπι- 
σταθμεύσεως, διάβασις τοΰ Ποταμοί! Άξιοι! καί 
διά τής μεγάλης Γέφυρας τοΟ Σιδηροδρόμου, 
τήν οποίαν έδιώρθωσε τό Μηχανικόν ώς έκ τής 
καταστροφής, ήν ύπέστη άπό τούς Τούρκους.

Ή βροχή μάς έπισκέπτεται πάλιν, λάσπη 
δέ άφόρητος καί βαδίζομεν ήδη άριστερά τής 
Θεσσαλονίκης. ’Αγγελιοφόρος τις ίππεύς μάς 
άναγγέλλει τήν έμφάνισιν τών Σέρδων.

Ό Διοικητής μας μετά του ΔιοικητοΟ τής 
Πυροβολαρχίας βαίνουσι πρός συνάντησιν τών 
αξιωματικών καί μετά 1)2 ώραν διέρχονται 
έφιπποι οί Σέρβοι άξιωματικοί· ό στρατός ζη
τωκραυγάζει, αυτοί δέ γελαστοί διέρχονται 
καί χαιρετούν τό στράτευμα.

27 Οκτωβρίου, Σάββατόν.

' Σήμερον εξακολουθεί ή πορεία, τήν οποίαν 
διακοιπτομεν,. ίνα έτοιμασθώμεν νά διέλθωμεν 

τέσσαρα ρεύματα ήμίσεως μέτρου περίπου, 
δλοι δέ βγάζομεν κάλτσες, παπούτσια καί ση- 
κώνομεν υψηλά τά παντελόνια καί έσώβρακα. 
ΤΗτο ώραΐον τό θέαμα ώς καί τό ποδόλουτρου.

’Ιδού καί έν νόστιμου έπεισόδιον κατά τήν 
διάρκειαν τής διελεύσέώς μας. *0 Άνθυπολοχά- 
γός Ματζώρος καί ό Έπιλοχίας Φωκάς άνήλ- 
θον έπί μεταγωγικοί! ήμιόνου μεθ’ ένός στρα
τιώτου και ένώ διήρχετο τά ρεύματα ό ήμίο- 
νος, γλυστρήσας, έπεσεν έντδς αύτών χωρίς 
νά θέλγ μετά τών συντρόφων του.

’Εστάλη άμέσως άγγαρία πρός διάσωσιν 
τών ναυαγών. Ή πορεία μας διήρκεσε μέχρι 
τής 7 οτε φθάνομεν είς τό χωριού Μπάλτσι·

28'Οκτωβρίου, Κυριακή·

’Αναχώρησες άπό Μπάλτσι, μή' ύπάρχοντος 
μέρους πρός καταυλισμόν καί μετάδασις είς χω
ρία Ντρίμήγκλαβα, δπου δι’ Εφόδου είσήλθομεν.

Ή.έλλειψις τού άρτου πρό 2 ήμερών πάλιν 
μάς άνησυχεΐ. Έγώ μετά τής ένωμοτίας μου 
έμείναμεν είς μίαν σάλαν χωρικήν μέ ψάθες. 
Άρτον δέν είχαν τό μόνον δπου μάς οικονό
μησαν, ήτο όλίγον σιτάρι, τραχανάς καί κα
λαμπόκι, τά όποια έβράσαμεν καί είτα παρε- 
σκευάσαμεν μίαν ώραίαν σούπαν.

29 8)βρίου, Δευτέρα.

*Η έλλειψις τοΟ άρτου Εξακολουθεί, περί 
τήν μεσημβρίαν δέ οί λόχοι κατέλαβον τδν Μή
λον και έκεΐ εύρήκαν σιτάρι, τό όποιον άφ’οδ 
άλεσαν, έζύμωσαν οί στρατιώται καί ούτως ε- 
ξοικονομήσαμεν άρτον, άλλά λάσπην. Μία πα
ρέα έδωσεν Ενα δνον και έλαβεν 6 άρτους άπό 
χωρικόν. Οί άνδρες τής ένωμοτίας άπό περιο
δείαν έφεραν 2 μικρά γίδια, τά όποια έψήσα- 
μεν είς ταψιά καί έτρώγαμεν έπί 2 ήμέρας.

30 8)βρίου, Τρίτη.

ΓΙερί τήν μεσημβρίαν ήλθε διαταγή καί ά- 
ναχωροΟμεν διά Θεσσαλονίκην, άλλά ή λάσπη 
είναι άφόρητός καί μάς παρενοχλεΐ- είς τήν πο
ρείαν καθ’ οδόν συναντώμεν στρατόν βουλγα
ρικόν, μεταβαίνοντα είς Θσσαλονίκην, «Ουρά»! 
έκεΐνοι, «Ζήτω» ήμεΐς. Καθ’όδόν εύρίσκομεν 
έγκαταλελειμένας σκηνάς τουρκικάς καί πτώ
ματα πού καί ποΰ.

Τής Θεσσαλονίκης τήν κατάληψιν καί 
θριαμβευτικήν μετά τήν συνθηκόλόγησιν είσο
δόν μας περιέγραψα είς προηγουμένην Επι
στολήν. Προσεχώς θά έχετε τής Χίου καί 
Μυτιλήνης τήν κατάληψιν.

Άσπάζομαι ολους 
Κ. Πρίντεζης.

(Έπεται συνέχεια)

—egWrii

Έγκατάλειψις Τουρκικού Πυροβολικού, είς Γιανιτσα.

ΠΛΡΑΧΟΡΛΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΣΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΑ ΤΗΣ

"Ω μαγεμμένη λύρα μον! μόνη πιστή μου φίλη 
ποΰ πάντα μέ συνώδευες ατούς μυστικούς μου 

[θνήνους 
Οταν θυμούμαι ίκείνόνς 
διπλά σέ Αγαπώ!

Τώρα σπασμένη κοίτεσαι στά πόδ’α μου κομάτία 
μέ δακρυσμένα μάτια .

σέ βλέπω λύρα μου χρυσή όλόγλυκίά μου φίλη 
καί ίνθυμοΰμαι τούς καιρούς ποΰ τα ώχρα μου 

’ ίχ«ίλη 
μέ σένα τραγουδήσανε στοΰ ύπνου τά παλατΙα

Πόσα τραγούδια όλόθερμά ίλέγαμε μαζύ. 
στον μυστικό τδν πόνο μας, στδ Ασημένιο κύμα 
στδ βράχο ’κεί Απόμερα είςτδψυχρό της μνήμα 

χ’ά μένα ποΰ δέν ζή.

Τώρα σέ βλέπω θρύμματα λύρα Αγαπημένη 
ποΰ ή φωνή σου μ' έφερνε στους ουρανούς 

[επάνω 
σέ μέρη μαγεμένα ! .

Καί στή ματίά μου έφερνες εκείνην ! πεθαμ- 
‘ [μένη!

μά τώρα κοίτεσαι νεκρά. Μαζύ σου θ'Αποθάνω 
Δέν ζώ χωρίς 'Εσένα. ’

ΚΛΕΑΝΘΗ ΡΟΣΤΑΝΟΓ

Η ΔΥΣΙΣ
Στδ φίλο μου Α. Μίχα

Ό κουρασμένος "Ηλιος ν' Αναπαυθή γυρίζε 
και μέ τδ χρώμα τδ χρυσό τή πλάσι χαιρέτιζε 
Άλλά στή τόση του ώμορφιά τήν ώρα αυτή ποΰ 

[πέφτει 
τδ φώς του έκειδ που ίχάρισε άπδ τδ κόσμο 

[κλέφτει! !... 
Γλυκό τ' Αγέρι πούχα τή πλάσι δλη χαϊδεύει 
μέ τ’ Απαλό τδ χάδεμα, σάν κάτι να γυρεγη 
καί άργοξνπνα μές τή καρδιά πάθους λησμονη

μένους 
ώρες και μέρες εύτυχιας, σέ χρόνους περασ- 

- · [μένους 
Σ' Αφάνταστα ταξείδια γοργοπετα ή ψυχή μου 
λύπες και πόνους λησμονώ, ποΰ λυώνουν τή 

[ζωή μον 
μέσα στον μαρτυρικό τής δυστυχίας μου δρόμο 
όπου και αύτή ή Ινθύμησι μοΰ προξενεί τδ τρόμο

Ω!... μή στδ μεγαλείο σου τούς πόνους μου θυ
μίζεις : 

ατούς σκοτεινούς μου ρεμβασμούς τή σκέψι μή 
[βυθίζεις... 

Άλλά μέ τδ χρυσό σου φώς, τήν ώρα,ποΰ θά 
[δύσης 

τήν Αχαρή μον τή ζωή, μή λνπηθείς νά σβύ- 
[σης!!.·.

Ζάκυνθος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΤΤΣΗΣ
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ΠΑΡΑΣΚΕΓΟΥΛΑ Αθ· ΒΛΟΪΜ

Ή πατρίς τών ήρθεων πολεμιστών, ή αί- 
ματοβρεγμενη Νύμφη του Αιγαίου, ή ώραία 
μας και ελληνική πλέον Κρήτη, δέν υστέρησε 
καί αύτή φροντίζουσα διά τούς άγωνιζομένους 
γενναίους στρζτιώτας μας—’Από τάς άρχάς 
τοΟ πολέμου ί^ρύθη έν Χανίοις «Κεντρική επι
τροπή παροχές θερμαντικών ειδών εϊς τούς 
μαχομένους "Ελληνας στρατιώτας», ή δέ κ. 
Παρασκευούλ.α Βλούμ μέλος επίλεκτου τής έν 
Χανίοις κοινωνίας δύναται δικαίως νά καυχόί- 
ται οτι υπήρξε καί πράγματι είναι ό κύριος 
στ'ολ,οβάτης τής άνωτέρω επιτροπής.

ΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΡΑΙΝΤΙΓΕΝ

’Εσχάτως έγένετο μία στατιστική περί τών 
αποτελεσμάτων τών άκτίνων ΡαΤντγε.ν, καί έξ 
αύτής ,άποδεικνύεται ότι ναι μέν δέν εΐναιόλί- 
γαι αί έπιτελεσθεϊσαι θεραπεϊαι, ιδίως όγκων 
καί έκζεμά των καί διαφόρων άδενικών παθή
σεων,άλλ’ δμως καί πολλά δυστυχήματα έση- 
μειωθησαν καί ιδιαίτατα μεταξύ τών χρωμέ- 
νων τάς συσκευάς καί τών βοηθουντων ιατρών 
καί νοσοκόμων.

Αί άκτϊνες Ραΐντγεν έχουν τήν ιδιότητα ν’ 
άπόξηρκίνουν καί νά νεκρώνουν διά ξηρόίς γαγ- 
γρκίνης τό .δέρμα καί εϊτα τούς ιστούς, πολ
λοί Si έκ τών προ καιρό® έγκαταλειψάντων τάς 
συσκευάς έσχον τρομακτικής - συνέπειας τής 
χρήπιεώς ταύ'ίης.

Πλείστοι άπώλεσαν τάς χβΤροες, άλλοι ύπέ- 
; ,στησαν μαρτυρικόν θάνατον και τέλος πολλοί 
"'έπαδο') τό νευρικόν σύστημα. ·

Ή μελέτη, αυτή δέν καταδικάζει τήν χρή- 
σιν τών άκτίνων X; (ΰπεοιοχροων) άλλά συνι- 
στ^ άκραν προφυλακτικότητα καί εί δυνατόν 
οί' ιατροί· καί νοσοκόμοι τοποθετοϋντες τό μη
χάνημα παρά τδ πάσχον μέλος ν’ άπομακρύ- 
νω-νται και νά έζέρχωνται το® δωματίου παρ’ 
όλα τά περιτυλίγματα τής συσκευής καί τάς 
άπομονώνεις..

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
Μία διαόκεδαΛικίι φράθις 

Γονλτέλμον τοβ Β'«.
’Εσχάτως ένώ έτελοΰντο στρατιωτικά γυμνάσια, 

έν σώμα δραγόνων φερόντων μικρός σημαίας προ- 
σεποιοΰντο μακράν συνοδείαν άμαξίών.

’Εχθρικός στρατός προσέβαλλε .τήν συνοδείαν 
ταύτην καί εν ταύτώ πεζικόν σύνταγμα έσπευδεν είς 
βοήθειαν του.

Γουλιέλμος ό Β’. διερχόμενος' τότε έκεϊθεν καί 
παρατήρησα; στρατιώτην εκτάδην κείμενον καί φέ- 
ροντα τό σήμα τούτο, συνήψε τήν Ακόλουθον δμι- 
λίνα: ........

— Τί κάμνεις σύ αύτοΰ; ήρώτησεν, Αναπαύεσαι; 
—Μεγαλειότατε, παριστάνω όχημα, τώ- άπαντδ- 
—Καλά, άλλά τότε σήκω επάνω καί πήγαινε νά 

συνενωθής μέ τά άλλα.
— ’Αδύνατον, μεγαλειότατε·
— Πώς Αδύνατον ; άνέκραξεν ό ήγεμών·
— Διότι έχω τόν ένα τροχόν σπασμένου,
Ό Αύτοκράτωρ έγέλασεν άπό καρδίας καί δίδων 

νόμισμα έκ 3 μάρκων τώ στρατιώτη, τώ εϊπιν :
— ’Ιδού ! πάρε διά νά λαδώσης τόν άλλον !

ΛΟΓΟΙΊ ΑΙΓΝ ΙΟΝ
Λουδοβίκου ΙΗ .

Ό Λουδοβίκος ΙΗ' πνέον τά λοίσθια καί δια- 
κρίνας είς τήν φυσιογνωμίαν τών Ιατρών του, δτι 
δέν ύπήρχε πλέον καμμία έλπίς, τοΐς εΐπεν :

— Άς τελειώνωμεν, λοιπόν. Ό Κάρολος περι
μένει. (Charle attend)

Ή προφορά τών δύο τελευταίων λέξεων δηλοί 
καί τήν λέξιν charlatans (σαρλατάνοι) καί τινες. εΧ- 
πον, δτι δ Λουδοβίκο; άπέθανε διά λογοπαιγνίου 
σαρκάστίκοΰ κατά τών Ιατρών του.

ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Ό πόλεμος είναι φρίκη διά τόν ειρηνόφιλον, 
Διά τόν πατριώτην είναι άνάγκη- .

Διά τήν γυναίκα εΧναί πιριττόν.
Διά τούς βασιλείς είναι βαρύ φορτίον. .
Διά τόν λαόν είναι ύποχρεωσις-
Διά τούς ύπουργού; είναι εύθύνη. · >
Καί διά τόν στρατιώτην είναι θυσία-

ΘΟΥΡΙΑ ΕΠΗ

Καί πάλιν εϊς τήν μάχη σάν λιοντάρια, 
Ριχτήτε λεβεντόκορμα παιδιά,

Καί χύστε σάν Ανδρεία παλληκάρια 
Τδ αϊμα ώς τήν νοτερή σταλιά ί

Τδ αϊμα που $ά τρέξη &ά ριζώση 
Σάν &ά στα&ή, οάν εύρη σιγαλιά,

Καϊ πάλιν ώς ή 'μέρα' ξημερώσγ], 
θά δοΰμε μέ χαρά τή λεν&ερίά,

Νά βγαίνη άπ' τδ αίμα τών παιδιών μας 
Ν’ Απλώνη τά φτερά της τά πλατειά,

Νά στήνη το γαλάζιο λάβαρόν μας 
Σέ χώρες σκλαβωμένες, σέ χωριά,

Που χρόνια καρτερούν ν' Αλ&ή μιά μέρα 
Νά σπάσουν τά δεσμά τονς τά βαρειά,

Νά τρέξουν ν' Αγκαλιάσουν την Μητέρα, 
Νά βρούνε τά -φτωχά παρηγοριά !

Λευκωσία
ΠΟΑ. ΑΧ. ΚΤΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

ΣΤΟΝ ΤΙΜΗΜΕΝΟ ΝΕΚΡΟ

ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΣΩΖΟΥ

Εϊς της Πατρίδος τδν βωμό, Ατρόμητο λιοντάρι 
Έπρδσφερες τά νείάτα σον τά τόσον άν&ηρά 

Κι’ ή Κύπρος κλαίει σήμερα τδ μόνο της κα- 
[μάρι 

Που ζάφνου τής τδ σκέπασε μΐά πλακα πα- 
[γερά !

Εϊς τής Πατρίδος τδν βωμό έπρδσφερες &υσία 
Τά χρόνια σου, τά πλούτη σον τήν τόση λε- 

[βεντίά, 
ΤΊά τον Χριστοΰ τήν άχραντο, τήν Πίστιν τήν 

[‘Αγία 
Έσκόρπισες στδ σπήτΐ σον τήν μαύρην 'Ορ- 

[φανίά !
Εις τής 'Ηπείρου τά Ιερά καΐ^ματωμένα έδάφη 

Ποΰ τόσα χρόνια πρόσμεναν νά δουν τήν λευ
τεριά 

■ ‘Η λεβεντιά σον,Σώζεμον, ο'ένα κιβούρι έτάφη 
Στεφανωμένη μέ μυρτιάς Αμάραντα κλαριά !

Δέν Αξιώ&ηκες νά δής τήν Κύπρον ίλευ&έρα, 
Εις τής μητρδς τήν Αγκαλιά νά βρή παρη

γοριά
Μά και μακρνά δέν βρίσκεται ή αγιασμένη μέρα 

Ποΰ Όα γίορτάοωμε κι έμεις μΐά τέτοια λευ
τεριά !

Λευκωσία
ΠΟΑ. Α. ΚΤΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Είς ένα χορόν είς Γασκώνοςπαρακληθείς ύπό τί
νος κυρίάς νά χορεύση, ύπήκουσε μέν, άλλά κατά 
τρόπον τρομακτικώς γελοίον.Άντιληφθείς δέ δτι οί 
παριστάμενοι τόν περιπαίζουν, άνεφώνησε :

— Μάθετε, κύριοι, δτι χορεύω μέν Ασχημότατα, 
άλλά μονομαχώ ωραιότατα.

Τότε είπεν ή συγχορεύτριά του:
— Νά μονομαχήτε πάντοτε, μή χορεύετε δμως 

ποτέ.
>—<

Είς τόν δδοντοϊατρόν-
— Ό ιατρός. Καί δέν μοΰ λές, πριν έλθης είς 

έμέ, έπήγες σέ κανένα άλλο γιατρό ;
— Ό Ασθενής. Ναί; ’Επήγα στό φαρμακοποιό 

τής γειτονιάς μου·
— Ό ιατρός.—Καί σάν τί κουτή συμβουλή νά 

σοΰ έδωσεν αυτός;
— Ό ’Ασθενής. Νά, μέ συνεβούλευσε νά έλθω 

άμέσως σέσδς.....
>►<

Λογική τών παίδων.
— Καλή μου μητέρα, σέ παρακαλώ, δέν θέλω νά 

μοΰ τρυπήσετε τ’ αύτίά μου.
— Άλλά, παιδί μου, δέν θά σέ πονέσουν. 'Έπειτα 

πρέπει νά ύπακούης είς τούς γονείς σου. Μπά, δ 
Θεός τό θέλει.

— "Ισα ίσα, μαμμά μου, έάν δ Θεός τό ήθελε 
νά φορώ, σκουλαρίκια, θά έκαμνε καί μόνος του 
τής τρύπες.

>-<
Είς τήν δδόν Σταδίου-
Μία Κυρία πρός τήν φίλην της;
— Αύτό; δ διαβολοπόλίμος μ’ έπλήγωσε καί έμέ- 

να καιρίως.
— Ποΰ ; πώς'σ' έπλήγωσε ;
— Νά, είς τό'πορτοφόλι μου, δλο στέλλω άπ’ 

εδώ τοΰ άνδρός μου, κ’ έτρύπησε πλέον.
— Αϊ, πληγώσου καί σύ όλίγον, θά έχης δικαι

ώματα μεθαύριον άπό τό ταμεϊον του.
χ-<

Περίεργοι Αριθμοί.
Ό άριθμός 1453, έτος τής πτώσεως τής Κων

σταντινουπόλεως προστιθέμενο; είς τά στοιχεία του 
1+44-54-3 ίσοδυναμεΐ πρός τό άθροισμα 13, 
ώς καί τό άθροισμα τών στοιχείων τοΰ νΰν έτους 
1912 δηλ. 1+94-1+2=13.

—Κυρία-=ΕΙναι γνήσιον τό κόκκινο κρασί;
—3ενοδόχος=Τόσον γνήσιον, δσον καί τά κόκ

κινα μάγουλά σας, δεσποινίς.
—Κυρία (έν άμηχανίφ'·=Φέρτε μου τότε ένα 

ποτήρι μπύρα.



210 Η ΦΥΣΙΣΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
31. Αίνιγμα

"Αν ούδόλως μέ «ειράξης 
Ώς έλάττωμα, θά μ’ εΰρης.

"Αν τόν τράχηλον πβιάξης. 
' ■’ ΕΙμμι νήσος καί μ’ ξεύρης.

32. Αίνιγμα
Βγάλε ταΰ καί βάλε μή 

καί θά ίδή; είς ιή οτιγμή 
μιά θεότης νά χ«θή 

κι’ άλλη νά φανερωθή.

33· Λογοπαίγνια
— Ποία κάτοικος νήσον είναι καί πόλις ; 
—Ποιον μέλος τοΰ σώματος έχει τόπον ; 
— Ποία θεά είναι θανατηφόρο, ;

34. Έλλιποσύμφοανον
α — εο— α — ιο.

ΛΪΈΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

’Αγοράζω είς καλάς τιμάς γραμμα
τόσημα Ελληνικά-, Κρητικά, τής ’Α
νατολής, τών νήσων τοΟ Αιγαίου ώς 
καί-τών Ανατολικών χωρών.

Δίδω δέ είς Ανταλλαγήν. έξαίρετά ωρολόγια 
παντός είδους, εικονογραφημένα δελτάρια, al
bum, κτλ.’Ικανοποίήσις άπολύτώς ήγγυημένη. 
Ζητήσατε κατάλογόν μου άντάλλαγής καί τι
μολόγιου τών τιμών.

Αιεύϋννσίς V. $■ Eram Asnteres Paris

Τό Πανόραμα τής ‘Ελλάδος καί τόμοι τής 
Φύσεως χρυσόδετοι άποστέλλονται έλεύθερο·- 
ταχ. τελών παντι προαποστέλλοντι τό άντί- 
τιμ.ον αύτών, ήτοι φρ. 12 διά τό Πανόραμα 
εϊκονογραφημέ/ον καί φρ. 15 διά έκαστον 
τόμον τής «Φύσεως» όποιονδήποτε έκ τών πα
ρελθόντων έτών. Είναι κατάλληλα διά δώρα, 
διά μελέτην ή διά στολισμόν αιθούσης ώς καί 
πάσης βιβλιοθήκης.

ΐ5'Λ>~ΐ6ου ΤΕΥΧΟΥΣ
21. Ή μ α ρ - Ρήμα
23. ’I λ ι σ σ ό ς—’Ισσός
29. Πάς μή Έλλην βάρβαρος
3.0. "Ο σΰ μισείς, έτέρω μή ποήσης.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
■ Γ. Μ. Σεβαστούπολη). "Ηδη, ώς γράφετε, θά σας 
•στέλλομεν τήν Ν. Ήμέραν.—Β. X. Λαμίαν. ’Επισ
τολή καί χρήματά έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Γρά
φομεν.— Σ. Μ. Λευκωσίαν.. Έξετάσωμεν καί άπαν- 
τήσωμεν ύμ?ν προσεχώς, σχετικώς.—Κ. Ν Ροζιόρι. 
’Αναμένομε» άπάντησιν σας.—Κ. Κ. Εάϊρον. Σάς 
άπηντήσαμεν. Ένεκα τοϋ πολέμου δέν «ξοδεύονται. 
Προσεχώς καί προφορικώς.—Ν Σ.Κ. Σϋρον. Προσε
χώς γράφομεν·—Σ. Λ. Κων}πολιν. Έλήφθη επιστολή- 
σας. Ένεργοΰμεν, άλλά δέν εύρέθη είσέτι τό κατάλ
ληλον μέρος.—Γ. Ν. Π. Λ’ριτσδ. Διεύθυνσις σας ήλ- 
λάγη. Άποδειξιν άπεστείλαμεν. Εύχαριστοΰμεν.— Γ Π. Χαηά. ’Επιστολή έλήφθη καί έλυπήθημεν 
πολύ. Φυλλάδια άποστέλλομεν είς νέαν διεύθυνσιν. 
Γράψατέ μας έλλείποντα.—Π. Κ. Μεσολόγγιον. Συν
δρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.—Π. Ζ. Μασσαλίαν. Συνδρομαι έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν.—Ε.Ν.Γ. Ρέϋυμνον. Δελτάριον έλήφθη, άναμένομεν ώς γράφετε, 
εύχαριστοΰμεν.—Ζ. Β. Χαρτούμ. ’Επιστολή και σύν
δρομα! έλήφθησαν, εύχαριστοΰμεν πολύ.

Ό εν Παρισίοις κ. II. Ν. Διβάρης, ίατρός 
έκ τών πρώτων συνεργατών τής «Φύσεως» είς 
τήν γραφίδα τοΰ οποίου Οφείλονται τόσα ώραΐα 
Ελληνικά άρθρα καί διηγήματα, δημοσιεύσει 
περισπούδαστου μελέτην περί σκωληκοειδιτι
δών τραυματικών έν τ$ί Medecin Modern© 
τών Παρισίων (25 Δεκ. άρ. 52).

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΥΒΕΛΗΣ μ έ»- 
λεκτά πάντοτε προγράμματα καί σκηνάς τοΟ 
πολέμου ένδιαφερούσας·

Οί ίπιΰνμονντες ίν Ρωσσία νά ίγγραφωατ 
σννδρομηταΐ της «ιΦύσεως» δύνανται ν' δπο- 
τανϋωσι πρός τόν ίν Όδησσφ κ. IJ. Ζερβά- 
την Περάκην Βιβλιοπώλην, Πλατεία Μητροπό- 
λεως (Σομπόρναγια Πλούτσαδ) δρι&. 1, οικία 
Παπούδωφ.

Η ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
θέλετε νά μάάητε τδ παρελθόν τίνος; 
θέλετε τά ιδήτε τό παρόν ;
θέλετε νά μαντεύοητε τήν ιδιότητα κόρης; 
θέλετε νά γνωρίσητε τινά ;
θέλετε νά μάϋητε τά ίλαττώματα καί προ

σόντα τινός ;
θέλετε νά γνωρίζετε τούς σκοπούς φίλον 

καί σύντροφον σας',
θέλετε νά Ιδήτε τί·&' απογίνετε;
Στείλατε τήν φωτογραφίαν σας ή τον τρίτον 

είς τά Γραφεία τής «Φύσεως» ίν φακέλλφ.

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Χριάτιαντάμός καί πνενματτάμός.— Ό προο> 
ρτόρός τοΰ άνθρώπον·—Ή Έπεθτήμη·— 

'Υπό τόν άνωτίρω τίτλον ίξεδόάη ιν Καϊρφ ύπό τον Πνευματιστικού Συνδέσμου βιβλίον πολύ περίεργον και ίνδιαφέρον, περιέχον όνακοινύσεις σπουδαίας πνευμάτων Ιπί ζητημάτων επιστημονικών, ϋεολογικών καί κοι- νωνικώνί .Σννιατώμεχ δ’ αυτό όερμ&ς τοϊς πνενματισταΐς κμίπαντί καταγινομένφ είς τά μεταφυσικά καί ψυχολογικά ζητήματα, Α>{ διαφωτ'ιζον πολύ το ζήτημα τής μετά θάνατον ζωής.Τιμάται δρ. 3.50 και δποστέλλεται Ιλεύθερον ταγυδρ. τελών παντι δποστέλλοντι ήμϊν τό άνω τίμημα.Εύρίσκεται και παρά τοϊς έκδόταιςέν Καιρφ ιΠνευμα- τιστικόν Σύνδεσμον» 'Οδός Φαγάλας, Κάΐρον.&ριθ. 64.


