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ΤΔΝ πνέη Άνεμος τρι
κυμιώδης, ή δύναμις 
τήν όποιαν Αναπτύσσει 
καϊ δι ’ ής θραύονται 
δένδρα, Ανεγείρονται Αμ
μώδεις λόφοι καϊ Απω- 
θοΰνται πρδς τά ένδον 
τών ήπείρων, δι ής ά· 
νακυκαται ή έπιφάνεια 
τών θαλασσών καϊ σχη · 
ματίζονται τα πελώρια 
κύματα, δι’ φν τύπτον
ται οί βράχοι, ή δύναμις 

αΰτη εϊναι ή ήλιακή ενέργεια, συσσωρευθεΐσα 
έν τφ Ατμοσφαιρικφ Αέρι.

Εϊναι δμως μέγα εύιύχημα, δτι ή ένέργεια 
αυτή δεν Απορρέει πάντοτε κατα τοιοΰτον 
βίαιον καϊ ισχυρόν τρόπον, Αλλ’ ενίοτε καθίστα
ται Υποχείριος τοΐς Ανθρώποις, καθόσον δ Άνε
μος, ώς γνωρίζομεν. χρησιμοποιείται ώς κινη
τήριος δύναμις δια τδν πλοΰν τών ιστιοφόρων 
πλοίων, διό τήν λειτουργίαν τών Ανεμομύλων 
κτλ. Δέν εϊναι δμως καϊ τέλειος κινητήρ,διότι δ 
Άνεμος πνέει κατα βούλησιν, δπου και δπόταν 
θέλει καϊ εϊναι φύσει Αδύνατον να τδν διαθέτ- 
τωμεν πάντοτε κατδ βούλησιν μας.

’Εν τούτοις οΐ νόμοι τής κινήσεως τής Γής 
περί τδν "Ηλιον 'καί περί έαυτήν είσϊ λίαν κα
νονικοί' έξ ον έπεται, δτι οϊ Απορρέοντες νόμοι 
δια τήν θέρμανσιν τών διαφόρων μερών τής 
γής εϊναι καϊ αύτοϊ έπαρκώς κανονικοί. Παρά
γονται δέ μεταξύ τών ψυχροτέρων καϊ θερμό
τερων χωρών ρεύματα Αέρος παρόμοια πρδς 
τά κυκλοφορούντο μεταξύ δύο δωματίων δ,νί·

Είκών 4η. Ό Άνεμοι. Ό Άνιμος συνήβως παρά
γεται έκ τής άνίσου διανομές τής ηλιακής βερμότη- 
τος έν τοΐς Βιαψόροις διαμερίσμασι τής ατμόσφαιρας, 
ήτις ούτως αποτελεί δεξαμενήν ηλιακής ενεργϊίας. 
Ή S’ ενέργεια αΰτη χρησιμοποιείται διά τήν κίνησιν 
ιστιοφόρων πλοίων, ανεμομύλων κτλ.

σως θερμών. Ούτως έπϊ τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης Υφοΰται, μεσούσης τής πρωίας, έν 
ώρφ θέρους, Άνεμός τις δροσερός, δστις πνέει 
έκ τής θαλάσσης καϊ διαρκεΐ κατά τδ πλεϊστον 
τής ημέρας, καλούμενος δέ πελάγειος Άνεμος 
(Brise de mer). ’Απεναντίας δμως τήν έννάτην 
έσπερινήν ώραν δ Άνεμος πνέει Αντιθέτως Απδ 
τής γής πρδς τήν θάλασσαν, καλούμενος &πύ- 
γειος ή κολαίας Άνεμος {Brise de lerre). Ό 
μηχανισμός τοΰ τοιούτου φαινομένου δ,έν εϊναι 
δύσκολος. Τδ έδαφος θερμαίνεται καϊ ψύχεται 
ταχύτερον τής θαλάσσης' κατά συνέπειαν περί 
τήν έννάτην πρωινήν ώραν, υπδ τήν έπίδρασιν 
τής θερμότητας τοΰ Ήλιου, δ Αήρ δ ευρισκό
μενος εις έπαφήν μετά τον έδάφους διατελεΐ
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είς θερμοκρασίαν Υψηλότερου τον θέρος, δστις 
εύρίσκεται είς επαφήν μετά της θαλάσσης' Υ- 
ψοΰται λοιπόν όλίγον κατ’ ολίγον, καϊ Υποκα
θίσταται Υπό τοΰ δροσερωτέρου θέρος, Ερχομέ- 
νον-Ίκ τής θαλάσσης.

-Ό άπόγειος άνεμός Υφοΰται, δταν 0 "Ηλιος 
Εξαφανισθεϊς πρό τίνος χρόνου, άφήκε τό έδα
φος νά ψυχρανθή περισσότερον τής ήαλάσσης : 
Τότε 'λοιπόν δ ευρισκόμενος θήρ είς Επαφήν 
μετά τής θαλάσσης τείνει να υψωθή καί δ άνε
μος φυσά Εκ τής ξηρας.

Οι ναυτικοί Επωφελούνται εκ τώγ θνέμων 
αύτών, ϊνα εκπλεύσωσι του λιμένας τό Εσπέρας 
καί νά είσπλεύσωσι τήν πρωίαν, δανειζόμενοι 
οδτω παρά τοΰ Ήλίου δι’ Εμμέσου τρόπου 
τήν Ενέργειαν, ήν χρειάζονται πρός μετατόπισιν 
των σκαφών των.

Ύπάρχουσιν επίσης άνεμοι, οί όποιοι άλλάσ 
σουν κατεύθυνσιν καθ’ εξάμηνον, καλούνται δε 
ούτοι ’Ινδικοί Ετησίαι (moussons), 1 οϊτινες 
πνέουσι πάντοτε άπό τοΰ ψυχροτέρου ήμισφαι- 
ριου πρός τό θερμότερον Εν τοΐς κατωτέροις 
στρώμασι τής θτμοσφαίρας. Τέλος δ ήλιος θερ- 
μαίνων σταθερώς τάς Ισημερινός χώρας διό 
τρόπου πολύ πλέον Εντονωτέρου άπό τάς πολικός 
χώρας, προκαλεϊτήν κυκλοφορίαν τοΰ άτμοσφαι- 
ρικοΰ θέρος, δστις παράγεται σταθερώς εν τή 
αύτή διευθύνσει. Ψυχρά ρεύματα θέρος διευθύ
νονται σταθερώς εκ τών πόλων πρός τόν ’Ιση
μερινόν Εν τοΐς χαμηλοτέροις διαμερίσμασι τής 
θτμοσφαίρας· είναι οί λεγόμενοι έτησίαι ή ώ 
ραΐοι άνεμοι (υεηίε alisEs.) πνέοντες δμαλώς 
καθ’ ώρας τινάς τοΰ Ετους ή θπ’ άρκτου ή θπ’ 
θνατολών, Ενφ Εν τοΐς θνωτέροις στρώμασι τής 
θτμοσφαίρας κυκλοφορούν άνεμοι διευθυνόμε- 
νοι άπό τον ’Ισημερινόν πρός τους πόλους καί 
οί όποιοι ώθοΰσι πρός τάς παγετώδεις χώρας 
νέφη σχηματισθέντα Εν τή διακεκαυμένη ζώνη. 
01 τακτικοί σίτοι άνεμοι είναι γνωστότατοι είς 
τους ναυτικούς, οϊτινες τούς χρησιμοποιοΰσιν εις 
τονς πλόας αύτών.

Ούτως ό “Ηλιος μετακινεί τά γήινα άντικεί- 
μενα μετά πλείονος ή Ελάσσονος έντάσεως διά 
μέσου τον άτμοσφαιρικοΰ θέρος, άπαραλλάκτως 
δπως ή Εστία τον λέβητος Εντός νηματουργείου 
μετακινεί τό άκάθαρτον Ερίου Εντός τών λεκα
νών διά μέσου τής άτμομηχανής καϊ διαφόρωυ 
μηχανημάτωυ.Όντως λοιπόν ό "Ηλιος εϊναι δστις 
κινεί τούς κόκκους τοΰ σίτου εντός τοΰ άνεμο- 
μύλον, αύτός μεταφέρει τά Εμπορεύματα διά 
τών Ιστιοφόρων πλοίων, καϊ αυτός είναι Εκείνος 
δστις άνυψώνει τά ξηρά φύλλα Εκ τής γής κα'ι 
σείει τά δένδρα τών δασών. Τέλος αύτάς είναι 
Επίσης, δστις κατατρώγει τάς θκτάς τών θαλασ-

1 Έτησία;, τακτικέ; πίβιοέικο; άνιμ.ς τη; ’Ινδική; θαλάσση;, πνία>ν Ιξάμηνον ίξ ίνο; μέρους καί Ιζάμηνον ίκ τοΰ Ιναντίου καί ί μιν λέγεται ετήσια; λιψ (γαρμπή;) i H Ιπησία; καΐκια; (γραίγο;). 

σών καϊ δστις κατασυντρίβει τά σκάφη Επϊ τών 
σκοπέλων. Άλλά και δπως δ λέβης κινεί τά 
ποικίλα μηχανήματα Ενός Εργοστασίου, οΰτω 
καϊ δ "Ηλιος δχι μόνον δρα £πί τοΰ- άτμοσφαι- 
ρικοΰ θέρος, άλλά καϊ Επι άλλων γηίνων στοι
χείων.

V
Ενέργεια τής ήλιακής θερμότητος Επϊ, 

τοΰ ύδατος, τ&ν θαλασσών καϊ ποταμών.

Τό ύδωρ, ώς γνωστόν, μεταβάλλεται ταχέως 
είς θτμόν. Εάν Υψώσωμεν τήν θερμοκρασίαν 
αύτοΰ εΐς J00 βαθμούς, διά τής βράσεως, 
άλλά καϊ είς δλας αύτοΰ τάς θερμοκρασίας 
Εξατμίζεται μεταβαλλόμενον βαθμηδόν είς dt- 
μόν. "Ωστε, ώς άνωθι έλέχθη, <5 άιμός εϊναι 
ύδωρ θερμανθέν, ύδωρ δπερ θπερρόφησεν 
Ενέργειαν.

ΕΙκών Κη. 01 ποταμοί. Οΐ ποταμοί stat πτώσεις 
ύδάτων άνευ βίας. Καί ούτοι άποοίδουτί μέρος τής ή
λιακής θερμότητος, άποταμιευθείσης έν τοΐς νέφεσι. 
Ή δ’ ενέργεια αΰτη χρημοποιείται δια τήν μεταφο
ράν ξυλικής, κίνησιν υδρόμυλων χτλ.

"Ο "Ηλιος θερμαίνων τήν Επιφάνειαν τής 
θαλάσσης καϊ τήν Επιφάνειαν τών ποταμών Εξα
τμίζει μεγάλος ποσότητας ύδατος· Επισωρεύει 
τήν Ενέργειαν, ήν μεταδίδει ύπό θερμαντικήν 
Ιδιότητα, σχηματίζων ουτω τά νέφη. "Ωστε τά 
νέφη είσϊ δεξαμεναϊ ήλιακής Ενεργείας· περιέ- 
χουσιν Εν Εαυτοϊς τήν άπαιτουμένην πρός μετα
σχηματισμόν τοΰ ύπατος είς θτμόν Ενέργειαν 
ΛΛΑά περιέχουσιν Εκτός τούτου καϊ τήν άπαιτη- 
θεΐσαν πρός θνύψωσιν αύτών άπό τής Επιφάνειας 
Εν ή ευρίσκοντο τών ύδάτων μέχρι τοΰ ύφους 
Εν τή άτμοσφαίρρ Εν ή ήδη πλέουσιν,Ενέργειαν. 
“Οταν δέ τά νέφη πυκνοΰνται είς βροχήν ή είς 
χιόνα, όπόταν δηλαδή τό σχηματίζον αύτά ύδωρ 
Επανέρχεται διά τής πτώσεως είς τήν γήν, άπο· 
δίδουσιν ύπό θερμογόνου σχήμα τό μέρος τής 
ήλιακής θερμότητος, ήτις είχε μετασχηματίσω 
τό ύδωρ τοΰτο είς άτμόυ, καϊ διά τοΰτο, όπό
ταν ή συμπύκνωσις αΰτη γίνεται άρκετά πλη

σίον τοΰ Εδάφους, αί βροχαϊ συγκιρνώσι τήν 
θερμοκρασίαν. Ταυτοχρόνως δέ ή βροχή καϊ ή 
χιών, αίτινες πίπτουσιν, άποδίδουσιν ύπό μηχα
νικήν μορφήν τήν ποσότητα τής ήλιακής ένερ
γείας, ήτις έφερε τά νέφη είς μεγάλα ύψη. Έ- 
κάστη σταγών βροχής, Εκάστη νιφάς χιόνος 
περιέχει όλίγην Εκ τής Ενεργείας ταύτης και τήν 
άποδίδει όλοκλήρως. Εάν ή πτώσις γίνη μέχρι 
τής θαλάσσης· άλλ’ Εάν ή πτώσις είναι άτελής, 
Εάν τό ύδωρ σταθή Επι τών δρέων, έάν ή χιών 
σταματήση Επι τών ύψηλοτέρων κορυφών, ή 
ενέργεια αΰτη άτελώς καταναλωθέΐσα συσσωρεύ
εται Εν ταΐς πηγάΐς καϊ τοΐς παγώσι (*/, οιεινίς 
καϊ ούτοι είσϊ δεξαμεναϊ ήλιακής ένεργείας· και 
Επειδή δέν καταναλίσκουσι ποσώς τό περιεχό- 
μενον ανιών ύπό τό τόσον διηρημένον σχήμα, 
δπερ παρουσιάζει ήμίν ή χιών καϊ ή βροχή, τά 
άποτελέσματα αύτών είσϊν ετι μάλλον άξιοση-

"Οταν ό παγών σχηματίζεται Επι Υψηλής 
τίνος κοιλάδος καϊ διολισθαίνει βραδέως, άπο- 
σπών πελωρίους όγκους, ούς καταβιβάζει κατ' 
όλίγον, καταναλίσκει μέρος τής ήλιακής Ενερ
γείας. ήν περιέχει. Τό δέ κατώτερον μέρος τοΰ 
παγώνος, τοΰ εύρισκομένου είς δλιγώτερον ψυ
χρά μέρη,άναλύεται κατ’ όλίγον καϊ γέννα σφο
δρόν χείμαρρον,δστις φθείρει τούς βράχους έφ’ 
ών Επιπίπτων, άναπηδά διά μεταπτώσεων.Έαν 
ή ήλιακή θερμότης καταστή μεγαλειτέρα, ό πά
γος άναλύεται άφθόνως, ό χείμαρρος καθίστα
ται μανιώδης, πελαγίζει και κατακρημνίζει γει- 
τνιαζούσας γαίας μετά τών Εν αύταίς δασών καϊ 
Εάν δέν συναντήση ούδαμοΰ Εμπόδιου επαρκές, 
δύναται νά φθάση καϊ μέχρι τών ώκημένων 
Εκτάσεων—τά δϊ δένδρα καϊ τά βραχώδη τε
μάχια, άτινα παρασύρει είσϊ καϊ ταΰτα κριοί, κι
νούμενοι ύπή τής ήλιακής Ενεργείας, συσωρευο- 
μένης Εν τφ χειμάρρφ και οϊτινες καταστρέ- 
φουσι τά πάντα Εν τή διαβάσει των.

Οί άνθρωποι χρησιμοποιοΰσι συνήθως τάς 
πτώσεις τοΰ ύδατος ώς κινητήρων δύναμιν άνα- 
πληροΰσαν τόν γαιάνθρακα. Καϊ δή ουνιστώσιν 
ούτω παροχέτευσιν δι' ής περιστρέφονται στρόμ
βοι, μεταδίδοντες τήν κίνησιν είς όλοκληρον 
Εργοστάσιον, Εάν ή δύναμις τής πτώσεως τοΰ 
ύδατος εϊναι Επαρκής.

Τοιαΰτα εργαστήρια ύπάρχουσι συνήθως είς 
πολλά ορεινά μέρη· Είς δε τά ύφηλότερα μέρη, 
δπου δεν εϊναι δυνατή ή τοιαύτη έγκατάστασις, 
οί χωρικοί χρησιμοποιοΰσι τήν ήλιακήν ένέρ- 
γειαν,τήν Εν ποταιιίσκοις ύπάρχουσαν, εις περι
στροφήν ξύλινων πτερωτών τροχών μύλου, διά 
τήν κίνησιν πριόνος κιλ.

Όπόταν τό ύδωρ τών χείμαρρων καί τών 
πηγών φθάση είς τάς κοιλάδας, σχηματίζει τούς 

κερκίδα πρός ΰφανσιν κτλ.(ΐ) Πανών, μίνα σύοινμα πάγον Επϊ κορυφή; ούρα- , ,, ,
νομήκου; όρον;. ( ^εται το τέλος)

ποταμούς καϊ τούς ρύακας, ή <3έ πτώσις πρός 
τήν θάλασσαν γίνεται τότε ήσυχωτάτη. Κατά 
τήν πτώσιν ταύτην ή ήλιακή Ενέργεια εξακολου
θεί καταναλισκομένη καϊ ό άνθρωπος χρησιμο
ποιεί Ετι πολλάκις καϊ τήν Ενέργειαν ταύτην.

αθί ποταμοί, ειπέ τις φιλόσοφος, είσίν όδοϊ 
βαδίζουοαιΐ). Ήδύνατο δέ νά προσθέση: <ιδ "Η
λιος τίθησιν αύτούς είς όδοιπορίαν.κ’Ο άνθρω
πος τοής μεταχειρίζεται διά τήν μεταφοράν 
πλοίων, φορτίων ξύλων κλπ. πρός κίνησιν ύ- 
δρομύλων ή άλλων σχεδίων. Ούτω πολλά^χω- 
ρία καϊ κωμοπώλεις παρ' οίς διέρχονται πο
ταμοί, μετεχειρίσθησαν τήν κίνησιν ταύτην τοϋ 
ύδατος ώς κινητήριαν δύναμιν πρός παραγωγήν 
ήλεκτρισμοΰ, ούτως ώστε δ ήλιος τή παρέχει 
φώς καϊ Εν ώρα νυκτός.

Ή 5η εικών παρίστησιν συρμόν ξύλων κα- 
τερχόμενον τοΰ ποταμού, ώς καϊ Υδρόμυλον 
κινούμενου ύπό τούτου. Έπίσης παραιηρεϊται

ΕΙκών βη· Πτώαιι; τοΰ ύδατος. Ai πτώσεις τών 
ύδάτων άποδίδουσι μέρος τής ύπδ τών νεφών αποθη- 
χευθείσης ήλιαχής ένεργείας; Ή δ’ ενέργεια αυτή 
χρησιμοποιείται συνήθως ώς κινητήριος δύναμις εν 
τοίς πλησίον τοΰ τοιούτου ύδατος χειμένοις έργοστα- 

σίοις κλπ.

άκάτιον ρυμουλκόν άνερχόμενον τό ρεύμα καϊ 
σύρον φορτίον Υπόχρεου δί κατ* άκολουθίαν 
νά νικφ μέρος τής ήλικιακής ενεργείας τής κα- 
ταναλωθείσης ύπό τοΰ βεύματος τούτου.

θά ίδωμεν παρακατιόντες, δτι χάρις τφ 
Ήλίφ τό ρυμουλκόν πλοιάριον δύναται νά 
πράττη τοΰτο.

Ό "Ηλιος δθεν ύφοϊ τά νέφη έν τοΐς υψη
λούς άτμοσφαιρικοϊς στρώμασι καϊ χρησιμοποιεί 
τήν βροχήν, τούς παγώνας, τούς χειμάρρους, 
τούς ποταμούς, ϊνα Εξασκή τήν κινητήριου αύ ■ 
τοΰ Ενέργειαν Επϊ τής ήμετέρας σφαίρας, &ς ή 
Εστία τοΰ λέβητος διά τών διαφόρων μηχανη
μάτων έν τφ νηματουργείφ περιστρέφει τά νή
ματα κμϊ τά περιτυλίσση Επϊ πηνίων ή κινή τήν
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ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΑ1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ν τ$ «Φύσει» πρό όκτώ έ
τών καί πλέον είχομεν δημο
σιεύσει πνευματιστικήν άνα- 
κοίνωσιν τοΰ πρώτου βασιλέω; 
τής ’Ελλάδος, ήτις συνεκί- 
νησε πολλούς διά τάς έν αύτ$ 
αλήθειας καί τά περίεργα. 
Ήδη μετά την νίκην τοΰ πα-

ρο'ντος πολέμου καί τήν πρόοδον τής Ελλά
δος, άναδημοσιεύομεν ταύτην, χάριν τοΰ έν 
αύτή ενδιαφέροντος καί τής περιεργείας.

Καλείται τό πνεΰμα τοΰ Βασιλέω; Όθωνος.
— 'Ελλήνων Βασιλεύς "Οδών, έκθρονισθείς. 
—’Επιτρέπετε, Μεγαλειότατε, ν’ άποτεί-

νωμεν έρωτήσεις περί τής πατρίδος μας ‘, 
—Μάλιστα.
—Γνωρίζετε τά μέλλοντα γενέσθαι
—Γνωρίζομεν.
—Πώς τό γνωρίζετε;
— Έκ θεοΰ.
—Τόν βλέπετε τόν Θεόν;
—"Οχι, πνεΰμα ό θεός.
—Καί ήμεΐς δέν είσθε πνεΰμα ; "Αν ναί, 

διατί δέν βλέπετε τόν Θεόν "Αν δχι, διατί 
δεν σάς βλέπομεν ήμεΐς

—Ό θεός θεδται άθέατος.
—"Ολα τά πνεύματα, Μεγαλειότατε προ- 

γνωρίζουν τά μέλλοντα ;
—’Ολίγα.
—Ποια είναι ταΰτα.
—Τά έν Πα^αδείσω.
—Άφοΰ γινωσκετε, μεγαλειότατε, τά μέλ

λοντα, θά σάς έρωτήσωμεν τινά διά τήν πα- 
,τρίδα μας.

—Μάλιστα, έρωτήσατε.
— Ό Βασιλεύς μας Γεώργιος δά ζήση πολ

λά έτη;
— Πολλά.
—θά βελτιωθώ επί τών ημερών του ή 

Ελλάς;
•—(Κινείται σπασμωδικώς ή χειρ τοΰ μεσά

ζοντος, χωρίς ούδέν νά γράφη).
—Στέργετε νά δημοσιεύσωμεν,πάν β,τι μάς 

άπκντήσητε ;
—Μάλιστα.
—Ή δημοσίευσις αΰτη δά ώφελήσγ;
— Όλίγον.
—Διατί, Μεγαλειότατε ; 
—Άπιστος ό κόσμος.
—Ποιαν, μεγαλειότατε, ήμερομηνίαν φέρει 

ή Συνδήκη, δι’ ής έξελέγητε Βασιλεύς;
— 25 ’Απριλίου τοΰ 1832.
—Σάς εύηρέστησεν ή έκλογή σας ; ήγα- 

πάτε: τήν Ελλάδα πριν έλθητε;

—Ήγάπων τήν άρχαίαν, έθαύμασα τούς 
άγώνας τής νέας, έλάτρευσα τήν Ελλάδα μας.

—Πότε άνεχωρήσατε έκ Μονάχου.·
—Τήν 24 Νοεμβρίου 1832 κατήλδον πλή

ρης έλπίδων τών ’Ανακτόρων.
—ΈπραγματοποιήΟησαν αί ελπίδες σας 

αυται;
—Φεΰ ! Είδον ξνειρον γλυκύ, μεταβληθεν 

είς σκληράν πραγματικότητα.
—Οί “Ελληνες πώς έχαιρέτησαν τήν εκ

λογήν τοΰ Βασιλέως των ;
—Καλώς, ένθουσιωδώς.
—Πώς μετεβλήθησαν κατόπιν ;
—“Οπως μεταβάλλεται ό κόσμος και οί άν

θρωποι. Γνωρίζει ό Θεός.
—Πόσα πλοία συνώδευσαν τήν κάθοδόν 

σας είς τήν ’Ελλάδα, τιμητικώς ;
—Τριάκοντα, όχι δμως μόνον πρός τιμήν, 

έφερον και Βαυαρικόν στρατόν.
—Πολύν;
—Τρία συντάγματα πεζικοΰ και άναλό- 

γους δυνάμεις άλλων δπλων.
— Έβασιλεύσατε μόνος και άμέσως, μεγα

λειότατε ;
—Όχι, δι’ άντιβασιλείας.
—Ποιοι τήν άπετέλουν;
—Άρμανσπερ, Μαίουερ, Έϋδεκ.
Έδλαψε τήν Μεγαλειότητά σας ή Άντι- 

βασιλεία;
—Μάλιστα, έμείωσεν έλπίδας ‘Ελλήνων 

έπι θρόνου, έδημιούργησεν εχθρούς αδιαλλά
κτους, παριδοΰσα άγωνιστάς. ,

—Ή ιστορία αποδίδει καί τό σφάλμα είς 
την Άντιβασιλείαν, τό νά φέρη ξένους πολλούς 
είς τήν ’Ελλάδα, οίτινες κατέλαβαν τά άνώ- 
τερα άξιώματα.

—Είναι άληθές τοΰτο, άλ.λ’ ήτο άνάγκη. 
—“Ωστε δέν ήτο σφάλμα ;
—Όταν ύπάρχη άνάγκη, δέν καταλογί

ζονται τ’ άποτελέσματα.
—Διατί οί ξένοι ήσαν έκ τών ούκ άνευ;
— Ή ’Ελλάς διέσωσε μετά μακρόν πόλε

μον, ήρωας. Δέν είχεν όμως πολλούς ικανούς 
δι’ όργάνωσιν υπηρεσιών. Τά ξενικά φώτα δι’ 
άναγεννωμένους λαούς είναι μεγάλη άνάγκη.

—“Ωστε μόνον ή πολιτική άνάγκη έφερε 
τούς ξένους ;

—Όχι μόνη αΰτη, άλλά καί άνάγκη 
στρατιωτική.

—-Ό στρατός ήλθε, μεγαλειότατε, είς τήν 
Ελλάδα διά τήν άσφάλειαν τή; δυναστείας ;

—Όχι, όχι, (ταχέως μεγάλοι; γράμμασι). 
—Διατί ήτο χρήσιμος ό ξενικός στρατός 

τότε ;

—Διά τήν όργάνωσιν έλληνικοΰ στρατοΰ, 
πειθαρχικού, διά τήν ασφάλειαν τής χώρας, 
διά τό μεγαλείου τής καθόδου Βασιλέως.

—Δέν παρετάθη έπί πολύ ή παραμονή 
τών Βαυαρικών στρατευμάτων έν Έλλάδι;

—Όχι.
—Ποια ή κυριωτέρα άφορμή, διά τήν ο

ποίαν δέν ήνείχοντο οί “Ελληνες τούς ξένους ;
—Ευνόητος. Τά πολιτικά ώς καί ό έθνικδς 

έγωϊσμός.
—Πότε άνελάβατε τόν θρόνον ;
— Τφ 1835 (μεγάλοις γράμμασι). .
—Πώς ύπεδέχθησαν τήν άνοδόν σας είς 

τόν θρόνον, μεγαλειότατε;
— Ένθουσιωδώς, διότι ήλπισαν.
— Ή ελπίς αυτή ήτο δικαία ;
—Δικαιότατη, άλλά θνησιγενής. Έξήρ- 

τησαν τά πάντα ταχύτερον τοΰ δυνατοΰ.
—Είναι άληθές, οτι ει“χετε υπερδιπλά

σιους αξιωματικούς ξένους είς τόν στρατόν άπό 
τούς “Ελληνας;

—Μάλιστα και ήτο σφάλμα τοΰτο.
— Διέγνωτε άρχικώς τό σφάλμα τοΰτο ή 

όμιλεΐτε ήδη κατόπιν τής παγγνωσίας Σας 
και τής ιστορίας ;

—Τώρα έναγνωρίζω τό σφάλμα τοΰτο.
—Ποια άναγνωρίζετε, μεγαλειότατε, ώς 

κύρια σφάλματα τής άποτυχίας ύμών έν τή 
Βασίλεια ;

—Άπέτυχον;
—Σύγγνωθι, βασιλεΰ. Ήθέλομεν νά ε"πω- 

μεν ποιας αναγνωρίζετε ώς αιτίας τοΰ άτυχή- 
ματος τής έξώσεως τής Μεγαλειότηιός σας;

—Τούς Βαυαρούς.
—Έβλαψαν αυτοί καθ’έαυτούς οί Βαυαροί;
—Συνετέλεσαν έσωτερικώς διά τήν έζα- 

ψιν τών παθών, έξωτερικώς διά τό μίσος τών 
"Αγγλων.

—Ό γάμος σας, Μεγαλειότατε, μετά τής 
πριγκηπίσσης Όλδενβυυργ ’Αμαλίας ήτο έπι-

—Όχι, άτυχώς, διά πολλούς λόγους.
—'Γίνε; οί κυριότεροι λόγοι; Διότι ή βα

σίλισσα ήτο καθολική ; είχεν αντιπάθειας ή 
έβλαψε, διότι δέν συνετέλεσεν είς τήν διάσω- 
σιν τής δυναστείας;

—Καί δι’ άμφότερα ταΰτα.
—Τί συνετέλεσεν είς τόν γάμον τοΰτον ;
—Μέ παρέσυρεν <5 πατήρ μου, κατελθών 

έπίτηδες είς τήν Ελλάδα.
-—“Ωστε ή πρώτη αίτια τών άτυχημάτων 

τοΰ θρόνου ήνο ή καθολικότης τής βασιλίσσης;
—Όχι, ε^πον °ί Βαυαροί.
—“Ωστε, φρονείτε, ή έλλειψις Διαδόχου 

δέν ήτο ή κυριωτέρα αίτια τοΰ νά χάση ή Ελ
λάς βασιλέα τών αισθημάτων καί φρονημάτων 
τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος;

—Τοΰτο ήτο τό πρόσχημα.

—Οί Βαυαροί έβλαψαν τήν δυναστείαν διά 
τής πολιτείας αυτών ή έβλαψαν, διότι ήσαν 
ξένοι καί κατεΐχον θέσεις μεγάλα;;

— Ή πολιτεία τών Βπυαρών έέλαψεν. Έ- 
ζημίωσαν όμως, άλλ’ άνευθύνως και διά τοΰ 
δευτέρου λόγου.

— Ένθυμεϊσθε διά τίνος πλοίου ήλθετε 
είς τήν ‘Ελλάδα;

—Μάλιστα. Μέ τήν «Μαδαγασκάρ».
— Ήγαπάτε τούς Γάλλους, βασιλεΰ ; 
—Όχι.
—Διατί ήρνήθητε νά δεχθήτε Γαλλίδα 

ή Ρωσσίδα νύμφην ;
—Άντέπραξεν ό πατήρ μου.
—"Αν έδέχεσθε Ρωσσίδα σύζυγον, θά με- 

τεβάλλετο ή τύχη τή; δυναστείας σας καί 
τοΰ "Εθνους;

—Όχι.
—Ήτο πεπρωμένον τό γενόμενον ; 
—-Μάλιστα.
—Καί ύπάρχει πεπρωμένον;
—Πώς όχι βεβαιότατα.
— Ή έσωτερική πολιτική συνετέλεσεν είς 

τήν ίξωσίν σας;
—Μάλιστα.
—Τήν κατακρίνετε δι’αυτό 
-Όχι,
—Διατί, μεγαλειότατε ;
—Διότι έπλανάτο.
— Άπό ποιους έπλανάτο ;
— Άπό τούς “Αγγλους.
— Διατί σάς άντέπραττον οί Άγγλοι;
__ Διότι κατεδίωκον τούς Άγγλους.
—Διατί τοΰτο ;
—Διότι οί Άγγλοι έπολέμησαν τούς 

Βαυαρούς.
—Οί "Αγγλοι σήμερον άγαποΰν τήν Ελ

λάδα ;
—Μάλιστα.
—Συνεχωρήσατε τήν ‘Ελλάδα, Μεγαλειό

τατε, διά τό άδίκημα, τό όποιον σάς έκαμε ;
—Πολλάκις.
—Διετηρήσατε άγαθάς τάς άναμνήσεις 

έκ τής ‘Ελλάδος;
—Άγαθάς. .
—Σάς έλύπησεν ή έξωσίς σας, μεγα

λειότατε ;
—Μεγάλως.
—ΠοΙον θά ήναι τό μέλλον τής Ελλάδος: 
—Καλόν.
—Μετά χρόνον μακρόν;
—Μετά 22 έτη *.
—Τί θά συντέλεση είς τήν το.ιαύτην με

ταβολήν τής τύχης τής ’Ελλάδος; ,
—Πόλεμος.
—Θά κάμη πόλεμον ή 'Ελλάς; 
—Μάλιστα.
—Πότε, μεγαλειότατε^
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—Μετά δέκα έτη.
— Ποιον άγαθον άποτέλεσμα τοδ πολέμου 

τούτου;
—Νίκη.
—Καί τόέπαθλον τής Νίκης,μεγαλειότατε;
— Ή Μακεδονία.
—θά προσαρτηθή ή Κρήτη είς τήν Ελ

λάδα
-—Μάλιστα.
— Ποτέ, μεγαλειότατε ;
—Τό έτος 1908 2.
—-Πο'τε άνεχωρήσατε, μεγαλειότατε, έκ 

τής 'Ελλάδος ;
—Τήν 12 ’Οκτωβρίου 1862.
—Πότε άπήλθετε έκ τής «’Αμαλίας»
—Τήν Ιην μετά μεσημβρίαν ώραν τής 

1 ίηςΌκτωβρίου 1862, οτε είσήλθομεν είς τήν 
«Σκύλλαν». Λυπηραί αί άναμνήσεις. Έφόρουν 
Ελληνικήν φουστανέλλαν. Έχαιρέτησα όλους 
τούς άξιωματικούς, δακρύων, καί εϊχον, δυ
νατά : «Εύχομαι νά εύτυχήση ή Ελλάς».

—Ποϊοι σάς ήκολούθησαν ;
—*0 Δράκος, δ Βκλτινός, ό Καραϊσκάκης 

καί δ Ρώμας.
—Άλλος, μεγαλειότατε;
—-Ό Παλάσκας, πλωτάρχης έπί τής «’Α

μαλίας»,
—Σώζεται, μεγαλειότατε, ό τάφος σου
—Μάλιστα, έν Μονάχφ, είς τον Άγιον 

Γαητάνον.
—Τής Βασιλίσσης δ τάφος j
—Είς τόν αύτόν ναόν καί είς τό αύτό 

δωμάτιον.
—Είναι μεγαλοπρεπείς οί τάφοι σας, με

γαλειότατε
—Σπανίως βασιλεύς έσχε πενιχρότερου κα- 

ταφύγιον μετά θάνατον.
— Ήννοήσατε τόν θάνατόν σας, Βασιλεΰ ; 
—Τόν ένο’ησα.
—Ποία ήτο ή τελευταία παραγγελία σας J 
—Νά ταφώ μέ Έλλην. φουστανέλλαν.
—Εύγνωμονοΰμεν, τό πνεΰμα Σου, Βασι

λεύ καί γεραίρομεν τήν μνήμην σου.
—Ευχαριστώ, Έλληνες. Ζήτω ή ’Ελ

λάς μου !
Κατ' 'Απρίλιον τοϋ 1904.

1 Είς τας χρονολογίας παρελθόντων γεγονότων τά 
πνεύματα άπαντώσιν επακριβώς, είς δε τάς τοϋ μέλ
λοντος χρόνου ούχι τόσον καί τοΰτο ίσως ή διότι δέν 
δύνανται καί τοϊς απαγορεύεται ή δτι προσμετρώσιν 
ίλλώς τδν χρόνον.

’ Ή προσάρτησις τής Κρήτης είς την ’Ελλάδα 
ούσιαστικώς φαίνεται τότε έγένετο.

* * **

ΗΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΟΧΧΧΟΝ

"Ώ θάσσο ύπερήφανη, παρ’ 9λων ζηλευτή,, 
έξηγησου τδ τί επα&ες τί έχεις υ.τοσιή.
'Εξομολογοΰ λλεύ9ερα ώί τώρα πώί π«ρ»·3ί,είς τ* άϋελφια ποΰ σοΰ έστειλε»· ή μητηρ μας 'Ελλάς.

Ζυγόν βαρύτατον γιά σέ πεντακοσίων χρΛ-ω»·, με καρτερίαν ^άσταίες, φερουσ’ αύτόν έπ' ώμων.Τους σιεναγμούς σου έκρυπτες, στα βά&η τής . καρδίας 
καί άπ’ τδν θ·όν περίμενες στιγμήν έλευ9ερ'·ας.

Ιδού τώρα ποΰ εφθασε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, 
ν&παλλαγής πλέον καί ού να είσαι έκτος πόνου.
Άναβα ύψηλότερα καί κύττα γύρω’ πέρα, 
καί φώναξε ατούς γείτονας πώς είσαι έλευδέρα.

“Εξαφνα σοΰλάε λευδεριά με\οΰ θεοΰ τήν χάρι, ποΰ νά μήν δύναται κανιίςπλίον νά σοΰ τήν πάρη.
Πάρε τ' άδέλφια δείξε τους τά υψηλά βουνά σου, 
τά δάση σου τά πράσινα κ’ δλας τάς χαλλονάς σου.

Είπέ σαυτοΰς, κυτάξετε πώς είναι μαραμένα, 
άπ’ τήν κακήν Κυβέρνηοιν είναι κατεστραμμένα.Αεΐξε καί τάς όπάς τής γής σπήλαια καί κρυψώνας, ποΰ τά ίκμεταλλεύονται ξένοι πολλούς αιώνας.

Αεΐξε τάς άρχαιότητας καί τάς άνασκαφάς,
είς διαφόρους ποΰ σ' άφέρισαν καιρούς καί έποχάς. 
“Εργα Φειδίου θαυμαστά τώρα πολλών αίώνων, 
Ιπωφελοννται^κάπηλοι μ' δλίγα δώρα μόνον.

Λείξε καί τάς προόδους σου, ποΰ έκαμες ώς τώρα, 
γιά νά ίδοϋνε μόνοι τους ποιοι ζοΰνε είς τή χώρα.Μετά τδ πέρας δε αύτών νά τούς παρακαλέαης, καί τής μητρός μας τήν στοργήν πλησίον »ά καλέσης.

Είς αύτήν τότε έξάρτησον τούς αίωνίους πόδους, 
καί ίσο' βεβαία πώς αύτή δά'μεριμνήσγ] τόσους, 
“Οσους δεν έμερίμνησε ποτέ κανείς γιά σένα, 
γιά νά πέρασης τοΰ λοιποΰ καλά κ* ευτυχισμένα.

Γ. ΠΑΠΑΕΤΣΤΡΑΤΙΟΤ

ΠΕΝΘΙΜΟΙ ΓΡΑΜΜΑ!
Ή καρδιά μου ήτο τεθλιμμένη καί παρά τήν 

θέλησίν μου τά δάκρυα έπλήρουν τούς Οφθαλ
μούς μου. Βκθεϊκ θλίψης ήπλοΰτο όλοέν περί 
έμέ, άο’ριστος δέ πικρία περιέσφιγγε τήν ψυχήν 
μου. Ήσθανόμην τήν άκατανόητον έπήρρειαν 
μιάς μυστηριώδους δυνάμεως, όταν αίφνης ή 
καρδία μου ήρχισε νά κτυπά. ταχύτερο·/. ’Ε
λαφρός τις ψίθυρος ήκούσθη. Ήσαν άραγε τά 
κίτρινα φθινοπωρινά φύλλα, άτινα έπιπτον 
πενθίμως έπι τής γής ; ’Απέφευγα νά στρέψφ 
τό βλέμμα περί έμ.έ, διότι ήσθανόμην τήν πα
ρουσίαν άοράτου τινός. Αίφνης μία χείρ ψυχρά, 
μία χειρ πληγωμένη έτέθη έπι τοϋ ώμου μου. 
"Ενα ρίγος διέτρεζε τό σώμα μου καί έμάν- 
τευον τήν άναπνοήν ένός φάσματος. Ή θλϊψις 
μέ περιέσφιξεν έτι περισσότερόν καί έν τή ά· 
πείρω οδύνη τής ψυχής μου μοί έφάνη, οτι ό 
ώρτϊος καταγάλανος ουρανός' προσελώμβανε 
τό σκοτεινόν χρώμα τοϋ πένθους. Έσκέφθην 
κατά τάς πικράς έκείνας στιγμάς τό σύνολον 
μιάς ζωής καί εύρον, οτι διαρκεί όσον έν δνει- 
ρον, όσον μία τοϋ άστέρος μαρμαρυγή.... Έ- 
ζήτουν τήν άνάμνησιν τοϋ όνείρου, τήν λάμ
ψην τής μαρμαρυγής,όταν μία φωνή, τρομώδης 
ώς ψίθηρος ήκούσθη : «’Ακολουθώ τά βήματά 
σου πάντοτε, χωρίς τίποτε νά δύναται νά μέ 
άπομακρύνγι άπό αί. θά μέ ευρης πάντοτε έπί 
τοΰ δρόμου σου, θά μέ έχης σύντροφον καθ’ 
ολην σου τήν ζωήν. Είς όσους αγαπώ έπιφέρο» 
τήν θλίψιν, εις όσους μέ άγαποϋν, δίδω τόν 
θάνατον !»

Έστρεψα τό βλέμμα, άλλά πάρκυταάπηλ- 
πισμένη έκλεισα τούς όφθαλμούς ύπό τούς 
ήχους ένός γέλωτος άπαισίου .. φρικαλέου. 
Ήτο ή άπογοήτευσις. Ήκολούθησε πάντοτε 
τά κλονιζόμενα βήματά μου καί άνεφάνη πάν
τοτε έπί τής όδου τοΰ βίου μου. 'ί’πήρζεν ή 
πλέον πιστή άκόλουθος, πλήν τώρα, ίδού ! 
Έζηπλωμένη άπελπςς έπι τής κλίνης μου αι
σθάνομαι, ότι ή ψυχή μου συνωδεύει τάς χρυσάς 
τοδ ήλίου άκτίνας, δστις δύει ήρεμα ύπό τον 
γλυκύν άνέφελον ουρανόν.

ΚΛΕΑΝΘΗ ΡΟΣΤΑΝΟΓ

ΣΚΕΨΕΙΣ
Δέν πρέπει νά τρομάζγι τις άπό τάς κατα

δρομής τής τύχης, άλλ’ ούτε νά έκπλήσσεται 
καί έκ τών δωρημάτων αυτής.

Ή ύπερηφάνια είναι κατακριτέα, άλλ’ ό 
έγωϊσμός άσυγχωρητος.

Καλόν τό νά συμβουλεύη τις άλλους, όταν 
ούτος ένθυμεΐται εγκαίρως τών συμβουλών, άς 
προσφέρει.

Έκαστος προσπαθεί νά φανή τφ άλλφ 

ύπέρτερος, λησμονών, ότι διά τής προσπά
θειας ταύτης φαίνεται άκριβώς ή έλλειψης.

Συχνάκις αί μεγαλείτεραι σκέψεις προέρ
χονται έκ τών μικροτέρων καί μάλλον άση
μων περιστάσεων, ίνα γνωρίσγ ό άνθρωπος, 
βτι είς τό άπλοΰν έγκρύπτεται ή αλήθεια καί 
τό φώς.

Τό δνειρον τοΰ παρελθόντος φαίνεται όμι- 
χλώ δες, τοΰ παρόντος καθαρόν καί τοΰ μέλ
λοντος φεγγοβόλον.'

Διότι τό παρελθόν ύποχωρεϊ πρό τοΰ πα
ρόντος, τοΰτο δέ ευδαιμονεί, βαυκαλιζόμενον 
εΐς τό μέλλον.

ΜΗΝ ΑΓΑΠΗΣΗΣ
θέάειςτό γέλο’οκ'ή χσράν&ναιπάντα σιμάσου; 
θέδεις νά ζήσης ευτυχής νάλάμπη ή ματιάσου ; 
θέλει; γλυκά νά ζήσης ;—Πθιέ μήν άγαπήσης.

θέλεις ό πόνος στήν καρδιά ποτέ νά μή σ'εγγίση ; 
θέλεις τά μάτι σου θαμπά ποτέ να μή δακρύοη, 
Πο&εΐς γλυκά νά ζήσης’,—Ποτέ μήνδγαπήσης.

‘Ο Ιρως δέν ύπάρχει πο’ά, άλλοίμονον έχάΰη· 
“Ανθησε κάποτε σνή γή, μά τώρα έμαράνθη. 
Γαλήνην S.V ποθήσης ;—Ιίοτέ μήν Λγαπήσης.

Σέ χείλη ποϋ γλυκά γελούν, σέ λόγια μή πι- 
[στεύσης 

Σέ στήθη που καρδιοχτυποϋν άγάπ η μή γυρεύσης 
Τά γεϋδος άπαντήσης — “Οπου και &ν δγα- 

[πήοης.

Οι τόσοι, τόσοι στεναγμοί γρήγορα λησμονοϋνται. 
Τά'άνειρα συντρίβονται οι δρκοι δέν τηρούνται. 
Αέν &ά'μετανοήοης—Έάν δέν άγαπήσης.

ΚΛΕΑΝΘΗ ΡΟΣΤΑΝΟΤ

ΣΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ 
(1912)

Τήν ώρα πού ερχδντουσου οτδν κόσμο έδώ κάτου'Π Παναγιά σ’ εκυτταξε καί σούπε μιά μιλιά ιΚάνε νησάφι στδν Ρωμηδ, δυμήσου τά παληά του...• Κάποιο Βασίλειο στείλε μου στήν κόκκινη Μηλιά,
’Αδέλφι δέλο> νά_γενής μλ κειδτδ Κοστένα•Πού δοξαστδ κι’ άβάνατο φυλάχ9η στον Ρωμηό, ·θέλο> νά χύσης λευτεριά σ’ άδέρφια σκλαβωμένα• Καί Βασιληά ’γώ στέλνω τους 'Εκείνο τδν Παληύι.
Ή Πούλια γλυκοχάραξε—Πρωτοχρονιά προβάλλει,Κι' άκοΰμε τδ κελάδημα πουλιώνε στα κλαριά' Προφτάνει ξάφν’ ό Βασιληάς καί ώς θεότης άλληΣκορπά στδ θειδ διάβα του τή θεία ΛευτεριάΙ 

Λευκωσίφ
ΠΟΛ. Α. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
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Έπιχάλκωσις.

Ιδού ρ.ί<ζ έπεξεργασία τών Αντικειμένων 
πρδ και μετά τόν γαλβανισμόν·

1) Μηχανική προπαρασκευή.
Τά μεταλλικά Αντικείμενα καθαρίζονται διά 

ψηκτρών έκ σύρματος χάλυβος ί χαλκοΰ, ένίοτε 
δέ και τ$ϊ βοηθεί? άμμου, κόνεως σμύριδος, 
κτλ. Τοΰτο δέ γίνεται άφοΟ (έάν τδ τοιοΰτον 
5ίτο Αναγκαίου) δι’ έμβαπτίσεως έντδς διαλε- 
λυμένων οξέων ήπαλύνθη ή κροΰστα ή προερ
χόμενη έκ τοΰ χυσίματος ί έκ τήις πυρακτω- 
σεως καί σφυρηλατήσεως, έ(τοι έν τί) δεύτερέ 
περιπτώσει τδ μονοξείδιον τοΰ σιδήρου.

Ή σκληρότης τών ψηκτρών, -ήτοι τά πάχη 
και αΐ σκληρότητες τών συρμάτων κανονίζον
ται Αναλόγως τής σκληρότητος τοΰ μετάλλου 
τοΰ άντικειμενου. Αί περιστρεφόμεναι ψήκτραι 
ίχόυσι περίπου 2,000 στροφάς κατά λεπτόν.

Έάν θέλωμεν λείαν καί στίλβουσαν έπι- 
φάνειαν, ιδίως είς τδν σίδηρον, τότε χρησιμο- 
ποιοθμεν δίσκους (τροχούς) σμύριδος.

2) Χημική προπαρασκευή.
Αί λιπώδεις ούσίαι άπομακρύνουσαι δι’ έμ- 

βαπτίσεως τών Αντικειμένων έντδς διαλόσεως 
καυστικοΰ νώτρού (1 μέρος καυστικόν νάτρον 
10 μέρη υδατος). Είς μέταλλα προσβαλλόμενα 
υπό τίς άνω διαλύσεως κάμνομεν αυτήν άδυ- 
νατωτέραν, ήτοι 1 : 20 ή άντικαθιστώμεν αύ
τήν διά διαλύσεως ποτάσσης. Μετά ταΰτα πλέ- 
νομέν καλώς τά Αντικείμενα καί ΑποκαΟαίρωμεν 
ταΰτα διά ψήκτρας τρίχινης,’ μεταχειριζόμενοι 
πάσταν έξ ίσων μερών καυστικές Ασβέστου 
καί κιμωλίας έν πηλώδη καταστάσει.

Έάν τά Αντικείμενα προσβάλλονται ύπδ τών 
Ανωτέρω διαλύσεων,τότε μεταχειριζόμεθα άντ’ 
αύτών Βενζίνην, Αιθέρα ή Τερεβινθέλαιον, και 
πλένομεν ταΰτα κατόπιν δι’ οινοπνεύματος.

Ή κρουστά τοΰ σφυρήλατου σίδηρου καί ή 
κοουστα τοΰ χυτοσιδήρου Απομακρύνεται δι’ 
έμβαπτίσεως έν διαλύσει Οεϊκοΰ οξέος (1:15) 
ή διά ύδροχλωρικοΰ οξέος. Σιδηροξείδιον (σκου
ριά) άπομακρύνει τις δι’ έμβαπτίσεως τοΰ 
Αντικειμένου έπί τινας ημέρας έντδς πετρε
λαίου καί ξυσίματος $ δι’ έμβαπτίσεως είς 
πυκνάς διαλύσεις κασσιτεροχλωριδίου....

Έπ«χώί*ω«ς. Τδ λουτρδν γίνεται ώς έξης : 
2,5 χιλγρ. ύποθειώδες Νάτριον είς κόνιν. 
1,7 Ανθρακικόν Νάτριον κρυσταλλικόν.
2 κυανιοκάλιον 98—100 °/0 ·

Διαλύομβν ταΰτα έν τφ υδατι, έπίσης διαλύο- 
μεν. ιδιαιτέρως 2 χιλιογρ. όξικοΰ χαλκόΟ.

Άναμιγνύομεν τάς δύο διαλύσεις καλώς 
καί άραιώνομεν δι’ 100 λιτρών βδατος.

ΠροσΟέτομεν 500 —800 γραμμα^. ύποθειώ- 
δες Νάτριον ή 0,5 χιλγρ. θειαμμωνιον. Volt 
3 καί Amp. 0,35 κατά κυβ. δέκατον μέτρου.

........................ ΜΒ·«»Β3*·

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Τό ήλεκτροσκόπιον

Λιγώσατε τεμάχιον σίδηρου σύρματος έν σχήματι 
Ζ μέ δύο εύθείας γωνίας, ώς δε'κνυται έν τφ σχή- 
ματι καί θέσατε τήν άνωτέραν δριζόντειον αύτοΰ 
πλευράν έπί τοΰ χείλους ένδς ποτηρίου, τοποθε- 
τοΰντες δνωθι μικρόν τινα δίσκον ξθλι'νον ή με
τάλλινου. Τό κάθετον μέρος τοΰ σύρματος δέον νά 
μή έγγίξη τό ποτήριον, ή δέ κατώτερα αύτοΰ όρι- 
ζόντειος πλευρά θά φέρη μικράν λωρίδα φύλλου 
κασιτέρου βεδιπλωμένην είς δύο.

Έάν ήδη προστρίψητε ύάλινον ράβδον ή έξ 
ισπ-νικοΰ κηρού διά τίνος μάλλινου ύφάσματος καί 
πλησιάσητε τδ έν ή τό άλλο είς τό άκρον τοΰ δί
σκου, θά ίδήτε άμέσως τά δύο φύλλα τοΰ κασσιτέ
ρου ν’ απομακρύνονται βιαίως άλλήλων, ως συμ
βαίνει τοΰτο μέ τδ Λλεκτροθκόπτον.

Τό πείραμα τοΰτο μάς έπιτρέπει νά δοκιμάζωμεν, 
έάν σώμα τι είνε ή ού ή’λεκτρισμένον, ώς καί διά 
τίνος ηλεκτρισμού θετικού ή αρνητικού.

Πλησιάσωμεν ήδη τεμάχιον ξηρού χάρτου, τό 
όποιον προηγουμένως ήλεκτρίζομεν, προστρίβαντες 
ζωηρώς έπί τίνος ψήκτρας καί ένφ τά φύλλα τοΰ 
ήλεκτροσκοπίου θ’ άπομακρύνωνται άλλήλων ύπδ 
τήν έπίρρειαν τοΰ χάρτου τούτου, έγγίξομεν τδν 
δίσκον διά τοΰ δακτύλου. Τά φύλλα έπαναπίπτουν, 
άλλ’ έάν άποσύρωμεν τδν δάκτυλόν μας καί είια 
τδ τεμάχιον τοΰ χάρτου, θά άποχωρισθοΰν πάλιν. 
Τδ μηχάνημά σας είναι τότε ήλεκτρισμένον δι'εναν
τίου τοϋ ύπάρχοντος έν τφ χάρτη ηλεκτρισμού

"Ινα βεβαιωθήτε τί είδους είνε δ ήλεκτρισμδς 
οδτος, πλησιάσατε βραδέως τήν έπί τοΰ μάλλινου 
ύφάσματος προστριβείσαν ύαλίνην ράβδον σας είς 
τδν δίσκον καί θά ίδήτε τήν άπομάκρυνσιν τών 
φύλλων αύξανομένην. Τοΰτο δηλοϊ, δτι δ ήλεκτρι- 
σμδς τοΰ ήλεκτροσκοπίου σας είναι τοΰ αύτοΰ εί
δους μέ τδν τοΰ ποτηρίου, ήτοι θετικός. Αρα τδ 
φύλλον τού χάρτου ήτο πεπληρωμένον έξ αντιθέ
του ήλεκτρισμοΰ, ήτοι αρνητικού.

Άντιθέτως, έάν ή άπομάκρυνσις τών φύλλων 
είχεν έλατιωθή, θά άπεδεικνύετο, δτι τδ.ύπόδοκι- 
μασίαν σώμα ήτο πεπληρωμένον θετικού ήλεκτρι- 
σμοΰ·

Τό πείραμα τούτο πρόχειρός άντικαθίστησι τό 
έν τοΐς χημικοϊς έργαστηρίοις μεταχειριζόμενον 
ήλεκτροσκόπιον. ’ ♦. Π.

Σάν βλέπω τδ καράβι οον
Τή ΰαλαοοανά σχίζη
Και ’στην άρμάόα τοΰ έχδροΰ 
Τους μύδρους νά σκορπίζη.

Κτνηάει είς τά ΰφαλα
Και σπάζει τά καράβια 
Κλαίει τή 'μέρα ή Τουρκίά 
Άχωλογάει τά βράδυα.

’Εμπρός καπετανόπουλα
Υδραίοι καπετάνοι
ΟΙ γίγαντες ! ’στδ διάβα σας 
Μικροί φαίνονται νάνοι.

Ό Κουντουριώτης ’ατά στενά
Τη ϋάλασαα πλαταίνει
Ή ήμισέληνος εμπρός
ΕΙς τόν σταυρόν μικραίνει.

Καί δ Άβέρωφ στέκεται
Σάν γίγας και σ&ν βράχος
Και τής άρμάδας &ά γίνη 
Ό δροσερός της τάφος.

Και ή ψυχή τοΰ δωρητή
Άπό ’ψηλά' ’κεϊπέρα 
Βλέπει γενναίους μαχητάς 
Περήφανη μητέρα.

ΣΟΦΙΑ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τό τέλος τής τελευταίας ναυμαχίας
*Ο «Άβέρωφ» καί τά «Ψαρά» καταδιώκοντες τόν «Βαρβαρόΰαν»
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Ο SYMMAMKOS ΠΟΛΕΜΟ*
ΚΑΤ7Κ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΜΣ

(Συνέχεια· ίδε προηγούμενου τεύχος)

'Η μάχη τών Γιανιτάών»
Οί τραυματίαι τών Γιαννιτσών, οί μετασ- 

χόντες ένεργώς είς τόν πόλεμον ευθύς άπό τίίς 
άρχής του, βεβαιοΰν, οτι ή μεγαλειτερα όλων 
τών μαχών ήτο έκείνη, ήτις συνήφθη εΐς τήν 
πεδιάδα, τήν συνδεθεΐσαν έκτοτε μέ τόσα 
καί τόσα τρομερά γεγονότα.

Ή δύναμις τού εχθρού ήτο λίαν σημαντική, 
ύπερβκίνόυσα τάς 30 χιλιάδας άνδρών, άπε- 
τελεϊ-το δέ άπό στρατόν μόλις άποσταλέντα 
εΐς Γιαννιτσά έκ Θεσσαλονίκης καί μή έξην- 
τλημένονσυνεπώς άπό προγενεστέρας αύτοΰ 

. πορείας καί μάχας.
Είς έπίμετρον δέ ό Τουρκικός στρατός ήτο 

έπιμελέστατα ώχυρωμένος, και κατείχε παρά 
■ τά Γιαννιτσά δλα έκεΐνα τά σημεία, τά όποια 

τώ έξησφάλιζον τήν ύπεροχήν τίς θέσεως 
του έναντι τών ήμετέρων, έκτεθειμενων είς 
τήν άναπεπταμένην πεδιάδα.

’Α,πό τής πόλεως τών Γιαννιτσών τά Τουρ
κικά όχυρώματα έξετείνοντο είς άπόστασιν 

• πλέον τών δύο ωρών, ήσαν δέ βάθους ένός μέ
τρου καί 40 εκατοστών. Τοιουτοτρόπως 
τώρθωνον οί Τούρκοι νά πυροβολούν όρθιοι 
προσκεκαλυμμένοι.

Προς τά Γεαννετάά

κα- 
κα'ι

Τδ εσπέρας τής Πέμπτης ήρχισεν ή πορεία 
τοΟ,· στρατού πρός τά Γιαννιτσά μέ καιρόν βρο
χερόν. Ή πορεία δέ έγίνετο έπί έδάφους σχε
δόν λασπώδους.

Τήν 11 1)2 τής νυκτος δ στρατός έσταμά- 
τησεν. Ή νύξ διήλθεν έν ήσυχίγ. Μόλις δμως 
έξημέρωσεν ή Παρασκευή, περί τήν 5ην πρω
ινήν, αί Έλληνικαί προφυλακαι διέκρινονύπό 
τό πρωινόν ήμίφως τάς προφυλακάς τών Τούρ
κων είς έλαχίστην άπόστασιν.

Τό πύρ ήρχισεν άμέσως. Περιωρίσθη όμως 
μεταξύ τών προφυλακών μόνον και κατέπαυσε 
μετά ήμίσειαν ώραν, τών Τούρκων διπλοσκο- 
πών ύποχωρησάντων πρός τό κύριον σώμα τού 
στρατού των.

’Ήδη είχεν άρχίσει νά βρέχη. Δύναμις δμως 
μιάς μεραρχίας τού Ελληνικού στρατού ήρ- 
ξατο προελαύνουσα.

Ή μάχη συνήφθη μετ’ όλίγον μέ αραιούς 
πυροβολισμούς κατ’ άρχάς, πυκνοτέρους κατό
πιν. Τό πυροβολικόν ήρχισεν έπίσης νά δρ?, 
όλίγον δέ κατ’ όλίγον ή μάχη έγενικεύετο.

Οί ΤοΟρκοι έμάχοντο προφυλασσόμενοι πάν
τοτε ύπό τά όχυρώματά των, ένφ ό μετέχων 

τής μάχης 'Ελληνικός στρατός είχεν άραιώσει 
τάς τάξεις του, επειδή ήτο άπροκάλυπτος καί 
οί άνδρες έπυροβόλουν όρθίως ή πρηνηδόν, 
άναλόγως τού μέρους οπού ευρίσκοντο. .

Οί Τούρκοι υ«οχ<οροί?ν
Έν τώ μεταξύ ή ύπό τόν κ. Κλεομένους 

μεραρχία είχε διαταχθή νά προελάση έξ δε
ξιών καί νά κύκλωση τήν άρεστεράζ πτέρυγα 
τού έχθροΰ.

Οί Τούρκοι έμάχοντο πάντοτε άπό τών 
οχυρωμάτων των καί δέν είχε παρέλθει όμως 
πολλή ώρα, άφ’ ής ήρχισεν ή μάχη και τμή
ματα τοΰ εχθρικού στρατού είχον άναγκάσθίί 
πρό. τοΰ σφοδρού 'Ελληνικού πυρός νά έγκατα- 
λείψουν τήν πρώτην γραμμήν τών Οχυρωμά
των, καταληφθέντων ύπό τών ήμετέρων, καϊ 
ν’ άποσυρθοΰν είς άλλας άπωτέρας γραμμάς.

"Οσον παρήρχετο ή ώρα, τόσον καθίστατο 
αΐσθητοτέρα καί ή δράσις τού πυροβολικού μας, 
καταλαμβάνοντος ολόνέν έπικαιροτέρας θέσεις 
καίθκυματουργοΟντος, δπως πάντοτε. Το Τουρ
κικόν πυροβολικόν δέν έπαυσε και αύτό βάλ- 
λον καθ’ ολην τήν ήμέραν, χωρίς δμως καί τά 
άποτελεσματα τού πυρός του νά φθάνουν έστω 
καί κατά προσέγγισιν τά τοΰ ίδικοΰ μας.

Ό βροχή έξηκολούθει μαζύ μέ τήν μάχην. 
Καί ό έκνευρισμός, τον όποιον προεκάλει, έπ- 
ηύξανε τήν μανίαν, μέ τήν οποίαν έπετίθετο 
ό στρατός μας, μαχόμενος διαρκώς, άνευ άνα- 
παύσεως, άλλά καί λησμονών τό πάν είς τήν 
προσπάθειαν τόΰ νά έκτοπίση τον έχθρόν.

Ή νύξ ««έρχεται
Έν τφ μεταξύ ή ύπό τόν κ. Κλεομένους 

μεραρχία είχε φθάσει είς τήν γέφυραν τού 
Λουδία καί είχε κατορθώσει νά διέλθη, παρά 
τό πυκνότατον Τουρκικόν πύρ.

ΓΙαραλλήλως προυχώρει καί τό άριστερόν πέ
ρας τών ήμετέρων, άποτελούμενον άπό τήν 6ην 
μεραρχίαν.

Είς μερικά σημεία τού κέντρου ό στρατός 
μας είχε πλησιάσει ήδη τόν Τουρκικόν είς ά- 
πόστασιν όλιγωτέραν τών 300 μέτρων, άκόμη 
δέ περισσότερο» είχε προσεγγίσει τήν άντίπα- 
λον δύναμιν ή μαχομένη πρός τήν γέφυραν 
μεραρχία τού κ. Κλεομένους.

Οί Τούρκοι ωθούντο ήδη πρός τήν πόλιν, ή 
όποια άπετέλει τήν τελευταίαν γραμμήν τών 
οχυρωμάτων των. Είς πολλάς μάλιστα οικίας 
κειμένας πρό τής πόλεως είχον τοποθετηθώ 
Τουρκικά ταχυβόλα.

•J

Έν τφ μεταξύ ένύκτωνεν. Ό στρατός μας 
είς μίαν τελευταίαν ορμητικήν έπίθεσιν ήνά- 
γκασε τόν έχθρόν ν’ άποσυρθή άκόμη περισσό
τερον.

*Β νύξ.— 'Η «ξακολούθηόις 
τής μάχης την έπιονόαν

Μέχρι τής 8ης εσπερινής καί πέραν άκόμη 
ή μάχη έξηκολούθει. Οί πυροβολισμοί άντηλ- 
λάσοντο άραιοί πλέον καί χωρίς νά διακρίνουν 
οί άντίπαλοι άλλήλους, παρά μόνον άπό τάς 
λάμψεις τών πυροβολισμών.

Τέλος τό πύρ κατέπαυσε τελείως καί ή πε- 
διάς έσίγησεν, οί άνδρες έφαγαν διά πρώτην 
φοράν τήν ήμέραν έκείνην καί άνεπαύθησαν 
κατόπιν. Πώς δμως άνεπαύθησαν ούτοι; "Ορ
θιοι οΐ πλεΐστοι, τυλιγμένοι μέ τά άντίσκηνά 
των καί μέ τήν ποτίζουσαν άπό καιρού είς και
ρόν τό στρατόπεδον βροχήν.

Τό στρατόπεδον καί τά πέριξ ήσαν κεκα- 
λυμμένα άπό νεκρούς καί τραυματίας, Τούρ
κους κατά τό πλεΐστον, άπό τούς κατέχοντας 
προηγουμένως τό μέρος. ’Εμπρός είς τήν πό
λιν έφαίνοντο λάγψεις είς μερικά σημεία. Ή
σαν μικραί πυρκαϊαί, άί όποΐαι είχον άναφθή 
άπό τά πυρά τού πυροβολικού. Τήν νύκτα Τουρ
κική δύναμις άπεπειράθη αιφνιδιασμόν είς κά
ποιον σημεϊον τοΰ στρατοπέδου. Ή άπόπειρα 
όμως δέν είχεν άλλο άποτέλεσμα, είμή τόν 

δεκατισμόν τών Τούρκων, άποσυρθέντων έν οί- 
κτρ? καταστάσει.

Τήν πρωίαν ή μάχη έπανελήφθη. Τήν 5 1)2 
π. μ. ό στρατός εύρίσκετο έπί ποδός καί τό 
πύρ μετ’ όλίγον ήρχιζε σφοδρόν άπό τής ένάρ- 
ξεώς του. Μία δέ οικία εύρισκομένη πρό τής 
πόλεως έστέγαζε πλήθος-ταχυβόλων, τά όποια 
έβαλλον κατά τοΰ στρατού μας. Τό Ελληνι
κόν πυροβολικόν έστράφηέναντίον της καί μετ’ 
όλίγον οικία, ταχυβόλα καί πυροβοληταί Τούρ
κοι άπετέλουν ένα καπνίζοντα σωρόν.

Ή όρμητικότης τού στρατού μας είχεν αύ- 
ξηθή τό Σάββα τον. Τό πυροβολικόν μας έβαλ
λε μέ μεγαλειτέραν ζωηρότητα καί τό πεζικόν 
μέ άλλαλαγμούς έξετόπιζε βήμα πρός βήμα 
τούς Τούρκους. Έν τώ μεταξύή άριστεράτών 
Τούρκων διέτρεχε σοβαρόν κίνδυνον, ένφ ή 
δεξιά των έθερίζετο άπό τό πυροβολικόν τής 
άριστεράς πτέρυγος τών ήμετέρων,

Οί Τούρκοι ήρχισαν κλονιζόμενοι. Τότε ένηρ- 
γήθη ραγδαιοτάτη προέλασις έκ μέρους ολο
κλήρου τού στρατού, μαχομένων είς τήν πρώ
την γραμμήν;-τής Γζ μεραρχίας είς τό κέν
τρου, τής Δ’ άριστερ?, καί τής ΣΤΖ άριστερ?.

Τό Τουρκικόν στραταρχεΐον διέταξε.γενικήν
πλέον ύποχώρησιν· ό έχθρικός στρατός έγκα-
τέλειψε καί τά τελευταία όχυρώματά του,
έξεκένωσε τήν πόλιν καί έτ'ράπη εις φυγήν,

t



» ■

' 222 Η ΦΎΣΙΣ 223

J

καταδιωκόμενος’ Ή ήττα είχε πλέον συντε- | μίλια πρδς βορρδν τής "Αρτιος, πλησίον τής 
λεσθή πλήρης» καί τά περίφημα Γιαννιτσά 
εϊχον μείνει είς χεΐρας των ήμετέρων, όμοϋ 
μέ σωρείαν λαφύρων.

Μετά τίιν μά^ην

*0 Διάδοχος μετά τών πριγκήπων Άνδ- 
ρέου, Χριστοφόρου καί τοΟ έπιδόξου Διαδό
χου είσήλθον έίς τήν πόλιν, πριν άκόμη είσ- 
έλθσι.έν αύτή τδ φρουραρχεΐον. Καθ’ όδόν ό 
Διάδοχος, συναντών τραυματίας, άφίππευε καί 
έπεδενέν ό ίδιοςτά τραύματα πολλών έξαύτών.

Οί τραυματίαι μετεφέρθησαν προχείρως είς 
έν σχολεΐον^τών Γιαννιτσών, μετασκεοασθέν 
είς νοσοκομεΐόν, Χαί έκεΐθεν είς τό χωρίον Βερ- 
τικόπ. "Επειτα δΓ έκτάκτου τραίνου οί τραυ
ματία! μετεφερθήσαν είς Βερροιαν, οπού έπι 
τριήμερον ένοσηλεύθησαν είς τό νοσοκομεΐον 
τών Αιγυπτιακών Κοινοτήτων.

Ό Βασιλεύς, ό πρίγκηψ Γεώργιος και ή 
πριγκήπισσα ’Αλίκη τούς έπεσκέφθησαν. Είς 
£να τραυματίαν, τοΰ οποίου μία όβίς τφ H- 
χεν άπόκόψει τήν χείρα καί είχε θραυσέι τούς 
όδόντάς, ο Βασιλεύς είπε :

— Θά σάς άποκαταστήσω έγώ καί οδόντας 
καί χεΐρα.

Καί έκράτησε σημείωσιν τοΰ όνόματός του.
Κατόπιν οί τραυματίαι μετηνέχθησαν μέ 

σούστας εϊς τδ Έλευθεροχώρι, οπόθεν τούς πα
ρέλαβε τδ πλωτόν νοσοκομεΐον τής πριγκη- 
πίσσης Μαρίας, διά τήν όποιαν δέν εύρίσκουν 
λέξεις πρδς έκδήλωσιν τής εύγνωμοσύνης των.

I.

Ή s8is8o« τοΰ «τράτου χα'ι ή ύποδοχή έν Θεσοαλονίκη
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Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Ελ ΗΠΕΙΡΟ^
Ταυτοχρόνως μέ την θριαμβευτικήν δράσιν 

χαί προέλασιν τών Ελληνικών στρατευμάτων 
έν Μακεδονία ώς χαί μετά τής αύτής έπιτυ- 
χίας χαί ό έν τοΐς Ήπειρωτιχοΐς μεθοριοις 
στρατός τού άρχηγοΰ τών ήπειρωτικών μας 
δυνάμεων χ. Σαπουντζάκη διέσπασε τάς έχ- 
θρικάς γραμμάς χαί διά τής γέφυρας τής Άρ
σης είσήλθεν είς τό Τουρκικόν έδαφος χαί κα
τέλαβε πρώτον τό Γρίμποβον, κείμενον πέντε 

κωμοπόλεως Γρεβενών.
Πρδ τούτου είναι γνωστή καί. ή πρώτη έ- 

πιτυχής έπιχείρησις έν τφ Άμβρακικώ τών 
δύο μας κανονιοφόρων, αίτινες νύκτωρ καί ύπδ 
τδ άπλετου φώς τών τουρκικών προβολέων κα" 
τώρθωσαν νά είσέλθουν καί γίνωσι κύριοι έν
τελώς τοδ κόλπου. Ούτως έξησφαλίσθη πάσα 
ή ήμετέρα στρατιωτική ένέργεια έν άύτφ ως 
καί ή συγκοινωνία Και .μεταφορά στρατού κτλ. 
μεταξύ Καρβασσαρά—"Αρτης—-Ηπείρου,

Ή Τουρκία τότε στενοχωρηθεΐσα έκ τής 
άμέσου πολεμικής δράσεως τών συμμαχικών 
στρατών προέτεινε καί πάλιν είς τήν Ελλάδα 
νά παύσ^) τάς έχθρικάς ένεργείας της, προσψέ- 
ρουσα ώς άντάλλαγμα τήν Κρήτην και την 
£νωσιν τών Θεσσαλικών σιδηροδρόμων, άλλ’ 
ή ’Ελλάς άπήντησεν άρνητικώς.

Ό Σαπουντζάκης ώς εξής άνήγγειλε πρδς 
τδ Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών τήν κατα- 
ληψιν τοδ Γριμπόβου. «Έκρίθη άναγκαϊον ν’ 
άπωθηθγ ή πρδ τοδ Άραχθου εχθρική δυνα- 
μις καί νά καταληφθή ή άμυντική γραμμή 
τών ύψωματων τοδ Γριμπόβου. Σήμερον 6)19 
καί ώρα 2 μ. μ. δύο τάγματα πεζικού μετά 
δύο ορειβατικών πυροβολαρχιών διήλθον την 
γέφυραν τήξ Άρτης, άνευ ούδεμιάς άντιστά- 
σεως καϊ ήδη κατέχουσι τά υψώματα τοδ 
Γριμπόβου».

Τδ Γρίμποβον εϊναι μικρά λοφοσειρά, κεί
μενη μεταξύ Ίμαρέτ καί Φιλιππιάδος. δεσπό
ζουσα τής πέριξ έκτεινομένης πεδιάδος. Εϊναι 
οχυρά θέσις, ήτις κατά τδν πόλεμον τοδ 
1897 εϊχεν έπίσης καταληφθή ύπδ τοδ ‘Ελ
ληνικού στρατοδ κατόπιν τριημέρου μάχης·

Ό Ελληνικός στρατός δέν μάχεται πλέον 
έντδς τοδ έδάφους προς άμυναν, αλλ έντδς 
τής καρδίας τοδ Ελληνισμού έν Μακεδονία, 
έντδς τής πατρίδος τοδ ’Αλεξάνδρου και τοδ 
Άριστοτέλους'καί εντός τής ’Ηπείρου, εντός 
τής πατρίδος τού ΙΙύρρου καί τών Ζησιμάδων.

Μετά τήν κατάληψιν τοδ Γριμπόβου ό ελ
ληνικός στρατός προήλασεν ενδότερον τής Η
πείρου καί συναντήσας τδν έχθρόν πλησίον τής 
Φιλιππιάδος συνήψε μάχην, καθ’ ήν μετά λυσ
σώδη άντίστασιν κατέλαβε τήν Φιλιππιαδα 
καί κατέσχεν έκεΐ 5 τοπομαχικά τηλεβόλα. 
’Ενταύθα έφονεύθησαν ο' λοχαγός τοΰ πεζικού 
Ροδόπουλος καί 4 στρατιώται, έπληγώθησαν 
δέ περί τούς 40.

Μετά τήν κατάληψιν τής Φιλιππιάδος ό 
σαρατδς έπροχώρησε πρός τήν Πρέβεζαν, δια- 
κόψας πάσαν συγκοινωνίαν μετά των Πέντε 
Πηγαδίων καί Τωανννίνων.

Τήν 20 ’Οκτωβρίου ό άρχηγός κ. Σαπουν
τζάκης έτηλεγράφησε πρός τδ Ύπουργεΐον τών 
Στρατιωτικών:

«Σήμερον ήρξατο έπίθεσις κατά τού έν Νι- 

κοπόλει (άνατολικώτερον τής Πρεβέζης) ώχυ- 
ρωμένου τουρκικοδ στρατοδ Πρεβέζης. Ήμέτε- 
ροι, εντεταλμένοι νά έπ.ιχειρήσωσι, κατέλαβον 
ύψώματα Νικοπόλεως. Τουρκικόν πυροβολεΐον 
ε’ν Νικοπόλει άνετινάχθη. Τούρκοι στρατιώται 
καί άντάρται ύπεχώρησαν έκ τής θέσεώς των, 
διωκόμενοι παρά τών ήμετέρων. 'Εν τουρκι
κόν τορπιλλικδν άνεφλέγη έν τώ Άμβρακικώ,

’.άρχηχός
£*. Σαηουντζάχης·

Καταληφθείσης ουτω τής Νικοπόλεως, ήρ- 
ξαντο διαπραγματεύσεις πρδς παράδοσιν τής 
Πρεβέζης, ήτις καί άσφαλώς παρεδόθη μετά 
τής έν αύτώ φρουράς, βπλων, τηλεβόλων κτλ.

‘Η έπίθεσις καί παράδοσις τής Πρεβέζης 
έγένετο διά ξηράς, ώς εξής : Διετέθη μικτόν 
άπόσπασμα μετ’ εθελοντών Κρητών, ύπό τόν 
κ. Μάνον καί εθελοντών Ήπειρωτών, ύπό τόν 
ταγματάρχην κ. Σπηλιάδην τοΰ Μηχανικού, 
μέ επιτελείς τούς κ. κ. Γαβριαλάκην ίλαρχον 
καί Μελάν άνθυπίλαρχον.

Οί Τούρκοι ώχυρώθησαν είς τά προχώματα 
τής Νικοπόλεως, όπόθεν ήρχισαν βάλλοντες 
κατά τών ήμετέρων.

Τό πυροβολικόν λαβών καταλλήλους θέσεις, 
έβαλλε πυρά όμαδόν, ένώ τδ πεζικόν καί οί 
Κρήτες ύπεβοήθουν τήν ένέργείαν. ’Έφοδοι δέ 
έπανειλημένως έγένοντο. Οί ήμέτεροι έδειξαν 
άνδρείαν πραγματικήν. Κατά τάς έφο'δους διά 
τής λόγχης έπληγώθη έλαφρώς ό κ. Μάνος. 
*0 διοικών κ. Σπηλιάδης διηύθυνε τήν μάχην 
είς τήν πρώτην γραμμήν. Έπληγώθη ό ίπ
πος του. ’Επίσης ό ίππος τοδ κ. Γαβριαλάκη, 
έφονεύθη δέ ό τού κ. Μελά.

Κατόπιν σφοδρής έπιθέσεως, οί Τούρκοι έ- 
τράπησαν είς φυγήν, έγκαταλείψαντες έπί τών 
πυροβολείων τής Νικοπόλεως 4 πυροβόλα καί 
υλικόν. Οί ήμέτεροι τότε τούς κατεοίωξαν. Οί 
Κρήτες άνήλθον πρώτοι έπί τών πυροβολείων 
έπιδείξαντες άνδρείαν. Ό Τουρκικός στρατός 
κζτεδιώχθη μέχρι τών φρουρίων.

Τήν επομένην πρωίαν οί ΤοΟοκοι άπελπι- 
σθέντες καί πανικόβλητοι ύψωσαν λευκήν ση- 
μ.αίαν. Κατόπιν δέ διαπραγματεύσεων παρε
δόθη ό Τουρκικός στρατός έκ 450 άνδρών. Ό 
στρατός μας νικηφόρος είσήλθε τότε είς τήν 
Πρέβεζαν.

Κατά τήν έπίθεσιν τού πυροβολικού μας έκα- 
νονιοβολήθησαν καί τά είς τόν όρμον τοδ Άγ. 
Σπυρίδωνος τουρκικά πολεμικά (βενζινάκατοι) 
έξ ών μία έκ τών συμπυροκροτήσεων άνεφλέγη. 
Έν Τουρκικόν τορπιλλικόν, οπερ έκρύπτετο είς 
τόν λιμένα τής Πρεβέζης άνετινάχθη καί έβυ- 
θίσθη ύπό τών Τούρκων, διά νά μή πέσγ είς 
χεΐρας τών ήμετέρων. "Ηδη δέ ό στρατός μας 
ενεργεί πρδς έπίθεσιν κατά τών Πέντε Πηγα
δίων καί κατάληψιν αύτών, όπως προχωρήση 
εϊτα κατά τών Ίωαννίνων.

Ή ωραία λεωφόρος τής Θεσσαλονίκης.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΑΣ
Κατά τάς οδηγίας, άς εϊχεν ο' στόλος μας 

■’ άρχής τής εξόδου του, ήρξατο δραστηρίωςίπ
Ενεργών τόσον εις τήν κατάληψιν τών νήσων 
τοΰ Αιγαίου, όσον καί είς τήν έξέτασιν τών 
διερχομένων τά στενά τών Δαρδανελίων πλοίων 
μήπως φέρωσι τουρκικόν στρατόν καί πολεμο
φόδια, είς τήν μεταφοράν στρατοδ καϊ πολε
μοφοδίων είς τάς καταλαμβανομένας νήσους, 
συνάμα δέ καί είς τήν παρεμπόδισιν τής έξό- 
δου τοδ Τουρκικού στόλου έκ τού ‘Ελλησπόν
του. Καί δι’ ολα ταΰτα προσελήφθησαν είς 
έπίταξιν πολλά ατμόπλοια ‘Ελληνικά επιβα
τικά καί φορτηγά, άτινα έξωπλίσθησαν καταλ
λήλως καί διενεμήθησαν είς διάφορα σημεία, 
άναλόγως τών άναγκών.

Άπό τών πρώτων όμως ημερών τού πολέ
μου ό Ελληνικός στόλος κατέστησε διά τής 
εύτολμίας του τοσοΰτον αισθητήν καί πολύτι
μον τήν ύπάρξίν του, ώστε καί Τούρκοι καί 
ξένοι διετέλουν ένεοϊ διά τό άπροσδόκητον 
γεγονός καί πριν ή ληφθή ή είδησις τής κη- 
ρύξεως τού πολέμου, ήτις ώς γνωστόν, έβρά- 
δυνε, τής Τουρκίας προσπαθούσης νά παρασόρη 
τήν Ελλάδα πρός τό μέρος της, δύο έλληνι- 
καί κανονιοφόροι Α καί Δ είσήρχοντο έν καιρφ 
νυκτός, ώςπροείπομεν,είς τόν Άμβρακικόν υπό 
τά τετυφλωμένα δμματα τών Τούρκων τής 
Πρεβέζης καί Ιφθασαν άσφαλώς είς τόν ορμί
σκον τής Βονίτσης. Δύο ύποπλοίαρχοι ό Μ. 
ΜακκΧς καί Κ. Μπούμπουλης ήσαν οί ήρωες 
τοδ πρώτου κατά θάλασσαν κατορθώματος τοΰ 
'Ελληνικού ναυτικού.

Διά τοΰ άποκλεισμοΰ τών τουρκικών δυνά
μεων τής Τουρκίας ύπδ τοΰ ήμετέρου στόλου 
καί τής πλήρους κυριαρχίας τών θαλασσών 
κατέστησαν αύτή άδύνατον καί τήν προμή
θειαν πολεμικού ύλικοΰ καί παντός χρειώδους 
διά τήν διεξαγωγήν τού πολέμου.

Τήν δρΒσιν αύτοΰ ήρχισεν ό ύπδ τόν άντι-
ναυαρχον κ. Κουντουριώτην στόλος τοΰ Αι
γαίου διά τής καταλήψεως πρώτον τής νήσου
Λήμνου, ήν κατέστησεν όρμητήριον τής να,υ-
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τικής ένεργείας του, καί ή οποία ώς 
έκ τής στρατηγητικωτάτης θέσεώς της 
είναι ή κλείς τών Στενών καί τής είς 
Κωνσταντινούπολή άγούσης ύγρδς ο
δού. Τήν πρωίαν τής 21 8)βρίου οί 
Λημνιοι με τό φώς του ήλιου έξαίφνης 
είδον και τδ φώς τής έλευθερίας. Ό 
Μουτεσαφέρης καί αί λοιπαί άρχαι τής 
Λήμνου ήχμαλωτίσθησαν καί ώδηγήθη- 
σαν μετά 250 δπλων καί τής τουρκι
κής 'φοουράς είς τδν Πειραιά.

Βαθμηδόν είτα τήν 31 ’Οκτωβρίου 
κατεληφθησαν ή Θάσσος και ή “Ιμ
βρος, έπηκολούθησε δέ ή κατάληψις 
τής Σαμοθράκης, τής Τενέδου καί τοΰ 
Αγίου Ευστρατίου, άφοΰ έν τώ με-

ταξύ τδ ύπ’ άριθ[Λ0ν 
11 τορπιλλοβόλον £ιζ 
[χιάς τολ[/-ηροτάτης 
νυχτερινές επιδρομής 
του είς τδν λιριενα 
τής Θεσσαλονίκης έ· 
τορπίλλισε καί έβό- 
θισε έν τουρκικόν θω- 
ρηκτόν, δπερ έστάθ- 
μευεν έκεϊ. Τδ δέ 
Δεδεαγάτσ και ·ή 
Καβάλλα είχον βομ.- 
βκρδισθέ έπίσης έν 
τφ μεταξύ ύπδ του 
’Ελληνικοί) στόλου,

, , άπεβιβάσθησαν δέ ύ-
Ο Διάδοχος μετά του επι- . , ,Γ . >_ πο την προστασίαν

τεζαργου κ. Δαγκλή _ -Λ,Γ/- 11 rQy πυροβόλων του
τά Ελληνικά στρα

τεύματα είς την Αικατερίνην και διηυκο- 
λύνθη ούτως ή κατάληψις της Βερροίας ύπδ 
τοΰ στρατοΰ τοΰ Διαδόχου, ένώ άφ’ ετέρου η 
μοίρα τοΰ Ίονίου Πέλαγους απέκλεισε τά 
Ηπειρωτικά παράλια καί. συνετέλεσεν είς τήν 
κυρίευσιν τής ΙΙρεβέζης.

Άπόγανος του |Κανάρη έφερε τήν έλευθε- 
ρίαν είς τήν ένδοξον νήσον τών ψαρρών, κα
τόπιν δέ ό στόλος προύχώρησε νοτιώτερον καί 
προσήρτησε τήν Ικαρίαν, ήτις είχεν ήδη απο
σείσει τδν Τουρκικόν ζυγόν διαρκουντος τοΟ 
Ίταλοτουρκικου πολέμου.

Τήν 20 Νοεμβρίου μαγευτικόν θέαμα πα- 
ρουσιάσθη είς τούς δφθαλμούς τών Μυτιλι- 
ναίων. "Ενδεκα πολεμικά πλοία, ηγουμένου 
τοΰ α Άβέρωφ» και επομένων τών βψαρρών» 
τής «Ύδρας» και τών Σπετσών» μέ. 7 άντι 
τορπιλλικά και τορπιλοβόλα έκατέρωθέν των 
παρετάχθησαν τήν αύγήν έκείνην περί τήν 
5ην ώραν απέναντι τής πόλεως Μυτιλήνης. 
Τεσσαρκ μεταγωγικά μέ έν Σύνταγμα στρα
τοΰ ήκολούθουν τδν στόλον, οστις και έζήτησε 
τήν παράδοσιν τής νήσου. Ό Μουτεσαφέρης 
άνήλθεν έπι τής ναυαρχικός καί κατέθεσε τήν

Διέλςυσις τοΰ πυροβολικού διά τής τεχνητής γεφύρας 
κπτασκευισθείσης ύπό τοΰ Μηχανικού έπί τοΰΆξιοΰ ποταμού.

εξουσίαν του, ένώ ή Τουρκική φρουρά άπεσύρθη 
είς τδ έτωτερικδν τής νήσου, όχυρωθείσα έπ'ι 
τών όρέων. Όλίγον μετά τήν μεσημβρίαν 
άπεβιβάσθη δ στρατός ύπδ τάς ενθουσιώδεις 
ζητωκραυγάς τών Μυτιληναίων καί ή 'Ελλη
νική σημαία άνεπετάσθη είς τδ μεγαλοπρεπές 
διοικητήριον, είς τδ παλαιόν Ένετικδν φρού- 
ριον καί είς δλα τά δημόσια κτίρια ύπδ τούς 
κανονοβολισμοΰς τής ναυκρχίδος και ύπδ τούς 
ήχους τών κωδώνων.

Πρδ τής καταλήψεως τής ’Ικαρίας καί τής 
Μυτιλήνης, προηγήθη ή άποβίβκσις στρατευ
μάτων έκ τοΰ Έλληνικοΰ στόλου είς τήν Χαλ- 
κιδικήν Χερσόνησον. Επίσης πρδ τής κατα
λήψεως τής Θεσσαλονίκης ό στόλος μας άπε- 
βίβκσε μίαν μεραρχίαν ύπό τόν άντιστράτηγον 
Σμολένσκην είς τδν Σταυρόν τεΰ Στρυμωνι- 
κοϋ κόλπου, μετά δέ τήν κατάληψιν άπεβίβκ- 
σεν άλλας στρατιωτικάς δυνάμεις είς τδν Ά- 
Οωνα καί είς τήν Κασσάνδραν. Ούτως έλευ- 
θερωθείσης τής Χαλκιδικής Χερσονήσου κατε- 
λήφθη καί άνεπετάσθη ή 'Ελληνική σημαία 
καί είς τάς ίστορικάς μονάς τοΰ Αγίου Όρους. 
Είτα έγένετο και ή κατάληψις τής Χίου ύπδ 
τοΰ κ. Τσουκαλά και ούτω συνετελέσθη και 
ή κατάληψις όλων τών νήσων.

Θεσσαλονίκη 8 9)βρίον 1912
'Αγαπητή μου Μητέρα

Καί χθές σάς έστειλα επιστολήν διά τής ο
ποίας σάς έκαμα γνωστόν, δτι φεύγομεν διά 
Χίον. Άλλ’ έπειδή δέν ήλθεν άκόμη τό Ύπε- 
ρωκεάνειον, ϊπερ θά μάς παραλάβν), άνεβλήθη 
ή άναχωρησίς μας διά σήμερον.

Πρόκειται διά 3,000 Τούρκους, οί όποιοι δέν 
παραδίδονται καί οιτινες είναι φρουρά τής νή
σου. Κατόπιν δέ θά μεταβώμεν πρδς κατάλη- 
ψιν τής Μιτυλήνης καί ύστερον τής ’Ικαρίας. 
’Επ’ άκριβώς δέν γνωρίζομεν τά καθέκαστα, 
συμπερένομεν δμως οτι άναχωροΰμεν πρδς κα- 
τάληψιν τών νήσων αύτών.

άσπάζομαι Κ. Πρίντεζης, 
(Έπεται συνέχεια)

01 ΠΟΘΟΙ ΤΗΣ ΚΓΠΡΟΥ
I

Γλνκειά μον Πατρίδα 
Σέ βλέπω νά κλαίης

ΆντΙ τά γίορτάνία 
Νά βάλης καί Σέ) 

Και θούρια νά ψάλλης 
Και κλέη νά λέης 

Της Μάνας μας τόρα, 
Πανώρηο Νησί.

Π
—Πώς θέλεις νά ψάλλω 

Καί κλέη νά λέω 
Άφον τόν λαιμό μον 

Τόν σφίγγει θηλίά, 
Κ ΐΐς κρύαν άγκάλη 

Παγώνω καϊ κλαίω 
Χωρίς καν νά μπορώ 

Νά ‘πώ μιά μιλλίά ;
Ill

Ποθώ μέ λαχτάρα 
Ki’ έγώ τήν άγκάλη 

Πον κλεϊ βαθειά μέσα 
Καϊ τ&λλα νησιά' 

Η δόλια καρδιά μον 
Γΐά κείνηνε πάλλει 

Νά χύση στον πόνο 
Μου λίγη δροσιά.

ΙΠΙ

Σάν δώ τέθεια μέρα 
—Γιά μέ αγιασμένη— 

Τό πόνο θά σβύσω 
Σέ τέτοια δροσιά !

Σάν Μανσα θά ψάλλω 
Κι έγώ έμπνευσμένη 

Τής Μάνας μον θούρια 
Μέ τ’άλλα νησιά !

ΠΟΛ. ΑΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗε

Η ΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΡΠΝ
Είναι γνωστή ή φράσις, τήν όποιαν έξεστόμιστν δ 

περίφημος στρατηγός τοΰ Ναπολεοντος κατά τήν μά
χην τοΰ Βατερλώ, απαντών είς τήν πρόσκλησιν τών 
Αγγλων, όπως παραδοθή, καί γνωστή επίσης ή προ

σπάθεια τού Βίχτωρος Ούγχώ, θελήσαντος είς τούς 
•^Αθλιους του» να παραστήση αύτήνώς ύψηλήν παρά 
τήν τραχύτητα καί τήν. χώαιό-ητά της- Εσχάτως 
εγενετο πάλιν λόγος περί τοΰ στρατηγού καί τής 
φρασεως του, συνέπεια του δημοσιεύματος τοΰ απο
γόνου jou λοχαγού Περώ, δστις εύρίσκετο παρά το 
πλευρόν τού Καμπρών εν Βατερλώ. Κατά τάς ανα
κοινώσεις ταυτας δ στρατηγός τραυματισθείς καί αιχ
μαλωτιστείς, εύρίσκετο. έν Άγγλίφ. Έ αγγλική άρι- 
στοκρατια, επεδαψίλευε πάσαν · περιποίησιν πρός τούς 
Γάλλους αξιωματικούς, δ Καμπρών δέ ευρε φιλοξε
νίαν εις τον οίκον νεαρας και εΰγενούς ξανθής χήρας, 
ητις διαρκώς παρέμενε πλησίον του, νοσηλεύουσα αυ
τόν. Ο Καμπρών, όστις τότε είχε ήλιχίαι 45 έτών 
ακόμη, παρετήρησε τήν άφοσίωσιν ταύτην καί λησμο
νάν το κατα τών Άγγλων μίσος του διά τήν περιβόη

του φράσιν του, δέν έβράδυνε νά έρωτευθή αύτήν. 
Μετά την θεραπείαν δέ. πεισθείς είς τάς παρακλήσεις 
της ωραίας χήρας, έμεινε πλησίον της έπί αρκετόν 
διάστημά. ’Ητο αφωσιωμένος είς αύτήν καί υΛήχουεν 
εις πασαν επιθυμίαντης· άλλ’ ίν μόνον δέν εστεργε 
να^πραξη, να όμιλήση περί τής μάχης τού Βατερλώ 
και του επεισοδίου του. Ή ,Άγγλίς δμως έπέαενε καί 
τον εστενοχώρει καθημερινώς νά τής δμολογηση κατ’ 
ίδιαν και υπό εχεμύθειαν,άν δντως έξεστόμισε την πε
ρίφημου φρασιν. Τί> άπήτει έν· όνόματι τοΰ έρωτός 
των, αλλ’ ό Καμπρών εμενεν αμετάπειστος. ’Εν τού
τοις εθλίβετο πολύ. Ήμέραν δέ τινά, προσκαλέ- 
σας τον Περώ, ώμολόγησεν αΰτω, δτι είχεν απόφασιν 
αντί πάσης θυσίας νά νυμφευθή τήν ξανθήν Άγγλίδα. 
ίφ οντι εζητησεν αύτήν είς γάμον καί ή α'τησίς του 
εγενετο δέκτη, αλλ’ ύπό ενα δρον, δτι ό Καμπρών 
υπεχρεοΰτο νά είπη όχι ενώπιον αύτής μόνης, άλλ’ 
ενώπιον πασης τής οικογένειας της, συνηγμένης έπί 
τουτφ κατα ,την ήμέραν τής μνηστείας των, τήν ι
στορικήν φραοιν. Και δ στρατηγός έδέησε νά δενθή 
τον ορον καί νά την είπη.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ο χ. Ήλι&ιάδης έπί τρεις ήμέρας κατά συνέ
χειαν μεταβαίνει τό βράδυ είς τό Φέατρον ν’ άγο- 
ράση είσιτήριον καί διαρκώς είς τό ταμείον άκούει 
την στερεότυπον άπάντησιν :

-Έξηντλήθησαν κύριε, τάεΐσιτήρια, δένΰπάρχει 
πλέον θέσις.

— Α, μά γιά νά σας πώ 1 άναφωνεί τήν τελεύ
ταγαν φοράν θυμωμένος, fiv σνμβαίνη αύτό κάθε 
βράδυ δεν θα πατήσηπλέον ψυχή είςτό θέατρόν σας!

>*<
Ο πελάτης έπιστρέφει είς τό κατάστημα, δπου 

ηγορασε πρό μιας βρας καινουργή όμβρέλλαν, πα
ραποιούμενος δει δεν κλείει πλέον.

— Έγώ σάς τήν εδωκα κλειστήν, λέγει δ έμπο
ρος δικαιολογούμενος- θά τήν ανοίξατε βέβαια ;

— Φυσικά, άφοΰ έβρεχε,
— Μά τί νά σάς κάμω τότε άφοΰ τήν έκθέ- 

σατε είς τήν υγρασίαν, θά έχάλασε !
>*<

Διάλογος είς τήν δδόν Σταδίου-
Ξεύρεις ; ιΐδα πρό ολίγου τόν Γιάγκον, ήτο 

καταστενοχωρηαένος καί εκλαιε, γιατί έμαθε πώς 
άπεθανεν έκεϊνος δ θεϊός του, δπου ίπερίμενε νά 
τόν κληρονομήση.

— Μπά 1... μά αύτό είνε πρωτοφανές !...
— Βέβαια, άλλά έμαθεν, δτι τόν άπεκλήρωσε.

>-<

Η νεόνυμφη (μετά τήν πρώτην έριδα) Βέβαια 
θέλεις νά γίνονται δλα κατά τήν θέλησίν σου. 
Αλλά αΰτό δέν μοΰ άρέσει διόλου.

Ό νεόνυμφος (μέ γλυκύτητα). Τότε νά, θά σοΰ 
προτείνω μίαν καλήν συμφωνίαν, άγαπητή μου. Νά 
κάμνωμ^ν τδ εξής: *Οναν συμφωνούμε διά «άτι τι» 
νά γίνεται τό θέλημά σου’ καί όταν διαφωνοΰμεν, 
νά γίνεται τό ίδικόν μου. j

>—<

Εκείνη. Δέν είναι αληθές, άγάπη μου, δτι δέν
μέ παίρνεις διά τά χρήματά μσυ ;

Εκείνος· Μάλιστα, Μάλιστα, παίρνω τά χρή
ματα μόνον... πρός χάριν σου·



Η ΦΥΣΙΣ

Τά χαριτωμένα τέκνα τοΰ φίλου κ. Δ. Κνρίακο- 
πούλον έν Βόλω. Αναστασίου, Κατίνας, Γεωργού 
καί Φώτω προ διετίας εΐς άνάμνησιν αύτών.

ιμ—Mi ’Αγοράζω εις καλάς τιμάς γραμμα- 
[ΕξΗΒΓτ'όσημκ Ελληνικά, Κρητικά, τίίς Ά- 
|8«®Ηνατολί5ς, τδν νήσων τοϋ Αιγαίου ώς 
[niaawog ’Ανατολικών χωρών.

Δίδω δέ είς άντκλλαγήν εξαίρετα ωρολόγια 
παντός είδους, εικονογραφημένα δελτάρια, al
bum, κτλ. Ίκοινοποίησις απολύτως ήγγυημένη. 
Ζητήσατε κατάλογον μου ώντάλλαγίς καί τι- 
μολόγιον τών τιμών.

Διεύ&υνσις V.S. Eram Asnieres Paris

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΥΒΕΛΗΣ j*i Εκ
λεκτά πάντοτε προγράμματα καί σκηνάς του 
πολέμου ένδια'φερούσας·

'Ί ■' . . ■

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Χριάτιανεόρός καέ πνεννατιάμός.— Ό προο· 
ριόρός τοΰ άνθρωπον· —Ή *E«»rft«yn· — 

Ύπδ τον δνωτίροτ τίτλον Ιζεδάΰη εν Καιρφ υπο-τον 
Πνενματιστικον Συνδέσμου βιβλίον πολύ περίεργον και 
ενδιαφέρον, πιριέχον δνακοινώοιις σπουδαία: πνευμά
των ΐπ'ι ζητημάτων έπιστημονικ&ν, ι?εοΖογ<κ<3ρ κα'ι χω- 
νωνικ&ν. Συνιστ&μτν δ" αύτδ &ερμώ: τοΐ: πνευματισιαΐ: 
καΐπαντί καταγινομίνφ ι!: τά μεταφυσικά και ψυχολο
γικά ζητήματα, <bt διαφώτιζαν πολύ τά ζήτημα τή: μετά 
θάνατον ζωή:.Τίμδται δρ. 3,δΟ καί άποστέλλιται έλεΰ&ιρον ταγυδρ. τελών παντί αποστέλλοντι ήμΐν τό άνω τίμημα.

Εύρίσκεται καί παρά τοΐ: τκδόιαι: έν Καίρφ · ΤΙνινμα- τιοτικόν Σύνδεσμονι Όδό: Φαγάλατ, Καιρόν. &ρι&, 64.

01 έπιϋυμοΰντες έν Ρωσσία νά έγγραφώσι 
ουνδρσμηταί τής «Φύσεως» δύνανται ν' &πο- 
ταν,ϋώσι προς τόν έν Όδησσφ κ. IT. Ζερβά- 
την Περάκην Βιβλιοπώλην, Πλατεία Μητροπό- 
λεως (Σομπόρναγια Πλούτσαδ) &ρι&. 1, οίκία 
Παπούδωφ.

Τό Πανόραμα τίς Ελλάδος και τόμοι τίίς 
Φύσείύς χρυσόδετοι άποστέλλονται έλευθεροι 
ταχ. τελών παντί προαποστέλλοντι τό άντί- 
τιμον αύτών, ήτοι φρ. 12 διά τό Πανόραμα 
είκονογραφημέιΌν καί φρ. 15 διά έκαστον 

. τόμον τίς «Φύσεως» όποιονδήποτε έκ τών πα
ρελθόντων έτών. Είναι κατάλληλα διά δώρα, 
διά μελέτην $ διά στολισμόν αιθούσης ώς καί 
πάσης βιβλιοθήκης. .

ΦΩΤΟ-Ζ1ΓΚΟΓΡΛΦΕΙΟΝ

ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
Κατασκευάζονται παντός ει- 

i δους ζιγκογραφίαι (κλισέ) και 
παντός μεγέθους εις μέτριας 
τιμάς καί αυθημερόν.

Κατασκευάζονται όμοίως 
κλισέ διά δελτάρια, επικεφα
λίδες επιστολών, λογαριασμών,

Η ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
' θέλετε νά μά&ητε τά καρελ&όν τίνος ; 
θέλετε νά ιδήτε τά παρόν ;
θέλετε νά μαντεύσητε τήν ιδιότητα κόρης;
θέλετε νά γνωρίοητε τινά ;
θέλετε νά μάϋητε τά ελαττώματα και προ

σόντα τινός;
θέλετε νά γνωρίζετε τονς σκοπούς φίλου 

καί συντρόφου σας‘,
θέλετε νά Ιδήτε τί&' Απογίνετε;
Στείλατε τήν φωτογραφίαν σας ή τοΰ τρίτου 

είς τά Γραφεία τής- «Φύσεως» έν φακέλλω· 

φακέλλων κτλ .
’Ενοικιάζονται και πωλοΰνται κλισέ μεταχειρι

σμένα ota περιοδικά φύλλα, συγγράμματα, 'Ημερολό
για, ’Εφημερίδας κτλ. είς συμφερούσας τιμάς.

Ή Διεύθυνσις αναλαμβάνει τήν προμήθειαν καί 
.αποστολήν είς τάς ’Επαρχίας καί τό ’Εξωτερικόν 
παντός αντικειμένου έπί μικρά προμηθείς, άρκεϊ νά 
καταβάλλονται τό άντίτιμον καί τά ταχ. τέλη.

Έγγράφονται συνδοομηταί εις οίανδήποτε ’Εφη
μερίδα ή περιοδικόν.

Δίδονται δωρεάν πληροφορίαι έπί παντός ζητήματος. 
Δέχεται καί αντιπροσωπείας Γραφείων καί Ιίατα- 

στηαάτων.


