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όλοι οι έκου'σιοι-τυφλοί, ;άς .άνοίξούν διάπλατα 
τούς οφθαλμούς των καί άς έντρυφήσουν είς 
τήν πραγματοποίησιν τών πόθων και τών ; 
όνείρων οδς έπί τόσας εκατονταετηρίδας έκρύ- 
πτεν. εις τά μύχια ή Ελληνική φυλή.

Ή αίγλήεσσα κορυφή τοδ Όλυμπου εϊδε 
διαρκώς-...χα^ό'εύω.ν __και εί.ς._ _τά ..ελληνικά στρατεύματα διασπ&ντά 'αίφνης 
;··.......  : — ■•'ΐίθιζε νά τά πληκτικά σύνορα τίς μικρές πατρίδος-μας

ειρωνεύεται τούς φύλακας του, λέγων, ότι και κάι εϊδε σκηνάς σπαρακτικής άγαλιάσεως τών 
οί μηδενισταί καί οί άναρχικοίήσαν φίλοι τόυ! 'άπελευθερουμένων σκλαβών καί εϊδε τόν νική-

, Καί μήπως ήπά'τάτο ό δυστυχής) Ού- -φόρον στρατόν χαράσσοντα νεα, εύρύχωρασύ- 
δ^ς θά έτόλμα νά διάνοηθή, τρίχα τής κε
φαλής τοΟ δημοκρατικοί» άνακτος νά βλάψη. 
Κήί ήτο μοιραίο» νά-εύ^εθή Ενώπιον ένός κτη
νάνθρωπου, δχι απλώς ινα δολοφονηθή, άλλ’ 
ίνά εκπλήρωσή τάς· βουλάς τής ειμαρμένης. .

, Ήτο πεπρωμένον. ό ευτυχής Αύτός Βασι
λεύς τρις νά στεφθή, τόν- τριπλοΰν' στέφανον 
τΒ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. ‘τοδ Ν1ΚΗΤΟΥ και τοδ 
Ι^ΑΡΤΓΡΟΣ. -·
ν!Αύτόν τόν όποιον έσεβάσθη ολόκληρος λαϊκή 

όπάνάστασις, Αύτός οτις έμεινεν ακλόνητος έίς 
<^ς καρδίας άπάντων τών Ελλήνων, παρ’, 
δλας τάς διερρέυσάσα'ς δυσμενείς και πον.ηρας 
ημέρας, ολοκλήρου πεντηκονταετίας, ό προ
σφιλής ιδρυτής τής ;νέας ' Ελληνικής Δυνα
στείας, ό εύτυχής γεννήτωρ τοδ όνειρευομενου 
άνάκτος-έλευθερωτοδ Κωνσταντίνου τού ΪΒ', 
ό ήρισευδαίμων πατήρ,οστις είδε τόν Διάδοχόν 

. τού άπελευθεροΰντα τόν δοΰλον ‘Ελληνισμόν, 
ό.πανόλβιος άναξ ο στήσας δε. -ρον θρόνον 
εΐί τήν Μακεδονικήν πρωτεύουσαν καί έκ ταύ- 
πης Επισκοπών τάς νέας χωράς του, τήν γήν 
τοΰ ’Αλεξάνδρου, τήν έυανδον .‘Ήπειρον, καί 
■Τ^ς νέας νύμφας τοδ Αιγαίου, ηύτύχησε τέλος 
■ίά. περιβληθίί τόν άιγλήεν'τα του Μάρτύρος 
φωτοστέφανον καί νά επισφραγίσει τήν ίέραν 
έ^άτόμβην τοΰ ίεροτάτου τών πόλεμων, Αυτός 
ώς κορωνις τεθείς επί τής νεκρικής σώροδ τών 
ίήρατιωτών του, ώς άλλος Κόδρος νεώτερος.

ΖΗΤΩ 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ
..... "Όλοι οί μεγαλοίδεάται καί οί έλπιδοφόροί 
*®λληνες καί μετ’ αύτών όλοι οί μοιρολάτραι 
xxfθρηνωδοί, όι απαισιόδοξοι καί ξενομάνϊίς,

Φρικώδη εϊδησιν, απίστευτου, άπαισίαν, 
μετέδωκεν άνά τά πέρατα τοδ κόσμου τήν 
νύκτα τής 5ης Μαρτίου ό τηλέγραφος.

Ό Βασιλεύς Γεώργιος έδολοφονήθη ! "Αν 
ύηήρχεν άναξ ειρωνευόμενος τόν θάνατον, ητο 
Λυτός.· :

„ Αύτός οστις ..<... ...... ......... .........
■πάντοίους εκτιθέμενος κίνδυνους , συνείθιζε νά 

y.· , . 1 

νορα. Ή ζηλευτή Θεσσαλονίκη, ή σεπγή 
Χαλκιδική Χερσόνησός, ή ’Ήπειρος μέ τό 
ήρωϊκόν Σούλι, τήν Χείμάρραν, το Αργυρό
καστρου τδ Τεπελένιον τα ιστορικά ’Ιωάννινα 
και τήκ Πρέβεζαν, ή χώρα τοδ Μεγάλου ’Αλέ
ξανδρου, αί μυρόβλητοι. μεγαλόνησοι Χιό»;, 
Μυτιλήνη, Σάμος καί ολη λοιπή πλειάς τοδ 
Αιγαίου μέ κορωνίδα τήν ήρω’ίκήν Κρήτην, 
εϊδον τέλος τό ποθητόν φώς τής Ελευθερίας. :

• ΆπίστδυτΟν, άλλ’ άλήθές. :
. Καί ή άρρητος θλϊψις γής Μεγάλης ‘Ελλά

δος άπάσής, τοΰ κόσμου όλου, διά τόν φόνρν 
τοδ εύτυχοδς Γεωργίου τοΰ Α', έμετριάόγη 
εκ τής άναρρησεώς εις την γίγαντωθέντα θρό
νον τής Ελλάδος, τοΰ στρατηλάτου Ελευθ|- 
ρώτοδ Κωνσταντίνου τοδ ΪΒΖ.

Ή σκιά τοΰ Μαρμαρωμένου Βασιληά, £δώ|ΐε 
τήν χεϊρα πρός τόν νέον ηγεμόνα και συνέδέμε 
τήν παλαιάν αυτοκρατορίαν μέ ένα νέον Κων
σταντίνον, άξιον διάδοχόν τής Ελληνικής Αύ- 
τόκρατορίκής Δυναστείας'. >

’Από τοΰδε νέα ζωή διά τήν 'Ελλάδα 
ί£ρχε*&. λ.; ί

Μεγάλη, ένδοξός, επιβλητική και σεβαστή 
ή ίΐάτρίς {λάς, μέ ιδέας ίλεγάλας είναι ίτοιμής 
νά δέίξή 'είς τον κατάπληκτον κόσμον δ'τι 
έιμεδά πράγματι 'Έθνος γνωρίζον νά ζή, >ά 
διεκδική τά δίκαιά του,, νά περιφρουρή γήν 
τιμήν του, οτι είμεθα τέλος ίκανοί νά δρέψω- 
μεν νέους κοττίνους εις τούς «καλλινίκους άγ&- 
νάς τής ειρήνης».

Α. Π.
ί

ι^ιΝΗτΗρ τοτ κος^λού·
.(Συνέχεια καί τέλος)

"Ηλιος εϊναι, 8οτις με
ταφέρει τούς ύπό των 
ηαγώνων παρασυρομέ- 
νους βράχους καί δ Γ- 
διος, δστις φέρει πρός 
τάς πεδιάδας καί την 
θάλασσαν τά έκ τών ο- 
ρέων Αποσπώμενα τεμά
χια ini τών χείμαρρων 
καί κυλιόμενα ύπό τών 
ποταμών. Τά μέγα τού
το εργον ίκτελεϊ πράς 
ισοπέδωσιν τών άρέων. 
"Ετι αάτάς εϊναι δστις 

πριονίζει τους κορμούς ίν τοϊς όρεινοϊς ίργα- 
στηρίοις και δστις ίμψυχώνει όλους τους ύ- 
δραυλικοΰς κινητήρας. Τέλος αύτός εϊναι δστις 
διά της κυκλοφορίας τοΰ υδατος ίν τφ έσωτε- 
ρικφ της γης μεταχειρίζεται αύτό πράς διάλυ- 
οιν καί μεταφοράν Απείρου ποσότητος μεταλ
λικής ΰλης, ήν [πανευρίσκοιιεν ίν ταΐς πηγαϊς.

IV
Ρυθμιστικήένέργεια τοϋ Ήλίου 

έπί τής γηϊνης θερμοκρασίας.

Έκ τών προηγουμένων επεται δτι δλόκλη
ρος ή Ατμόσφαιρα, και ή έπιφάνεια τών ώκεα- 
νών διαρκώς θερμαίνονται ύπό τοΰ Ήλίου- Τά 
θερμά ρεύματα Αέρος, Ατινα κυκλοφοροϋσιν είς 
τά Ανώτερα στρώματα τής Ατμόσφαιρας έκ τών 
διαμερισμάτων τοϋ Ισημερινού πράς τούς πό
λους, μεταφέρουσιν είς τά παγετώδη ταΰτα μέ
ρη τήν ήλιακήν θερμότητα, ήν ίχουσιν. Απορ- 
ροφήση- Ταύτοχρόνως δέ μεταφέρουσι πράς 
τούς πόλους τά νέφη, Ατινα. πορεύονται έκεΐ, 
ϊνα συμπυκνωθώσιν. είς ΰδωρ' εϊτα δε Αφοΰ 
σχηματισωσι τήν χιόνα ή τόν πάγον, κατά τούς 
μετασχηματισμούς τούτους θά έπιστρέψωοι τήν 
θερμότητα, ήτις Απαιτείται προς, μετασχηματι
σμόν τΑνάπαλιν τοΰ πάγου εις ύδωρ παί τοΰ 
ύδατος είς Ατμόν. Οί υπά τοΰ Ήλλου σχημα- 
τιζόμενοι ούτοι Ανεμοι. συντελοϋσιν είς τήν με
ταφοράν μέρους τής ίσημεριϊ’.ής θερμότητος 
πράς τους πόλους και. πράς έξασθένησιν τοΰ 
ψύχους τών πολικών χωρών. .

Ταύτοχρόνως δ ψυχρός άγεμος τών πόλων 
φυσά πρός τόν Ισημερινόν,, σχηματίζων τούς 
ετησίους Ανέμους και επανέρχεται νά θερμανδή

ο Ηλιος

* Αποτυπώματα φυτών έπί λιθανθράκων.

ΕΙκών 7η. ’Αποτυπώματα φυτών, εύρεθέντα έν 
το'ς άνβρακωρυχείοις. Τά αποτυπώματα ταΰτα έν ά· 
φΰονίγ. «ύρισκόμενα, . είσίν ίχνη αφεθίντα έπί ■ τών 
βράχων ύπό τών φυτών, τά δποΓα αποσυνεθέντα 
έσχημάτιβαν τδν γαιάνβμακα.

•είς τάς Ακτίνας τοΰ Ήλίου έν τή διακεκαυμέ
νη ζώνη.

Οί πάγοι Αποτελονσιν έ>· τή παγετώδει ζώνη 
μίαν ίκτεταμέτην. συνεχή Απειρομεγέθη επιφά
νειαν ήν καλοΰσι [banguise) σωρόν παγωμέ
νου, δστις διαλύεται κατ' δλίγον είς τά ακρα 
αύτής. Άποσπώνται δ' έντεΰθεν μέγιστοι όγ
κοι πάγου, δίκην βουνών, οϊτινες πλέουσιν Εήί 
.τοΰ Ώκεανοΰ, διευθυνόμενοι πρός τάς συγκε- 
ρασμένας ζώνας. Άλλά μετ' ου πολύ καί ου- 
τοι έντελώς διαλύονται, δανειζόμενοι τήν ήλια
κήν θερμότητα ίκ τών πέριζ.

Οΰτω τά ύπό τοϋ Ήλιου σχηματιζόμενα 
Ατμοσφαιρικά ρεύματα συντελοϋσιν είς τήν με
ταφοράν διά μέσου τοΰ Αέρος και τών ιεφών 
πρός τούς πόλους μέρους τής [σημερινής θερ
μότητος, ίνώ δ πάγος τουναντίον, τό ύδωρ και 
δ ψυχρός Αήρ τών πολικών χωρών έρχονται 
νά θερμανθώσιν ίν τή συγκεραρμένη ζώνη, ής 
καθηδύνονσι τήν θερμοκρασίαν. Ό δέ "Ηλιος 
τείνει νά αυγκεράση δια τοΰ φαινομένου τούτου 
τήν θερμοκρασίαν τής σφαίρας δλοκλήρου- Συ
νεπώς ή ζωή τών γηίνων δντων δεν δύναται 
νά έκδηλωθή ή δταν ή .θερμοκρασία ποικίλλη 
μεταξύ στενότατων δρίφν. Γνο>ρίζομεν δέ, δτι 
σχεδόν έντελώς σταματά ίν ταΐς παγετώδεσι 
χώραις, ένθα τά ζωϊκά είδη σπανίζουν Ακρως 
καί δτι παντελώς έκλείπει, δπόταν ή θερμο
κρασία ύπερβαίνει τούς ΙύΟ βαθμούς. Ό "Η
λιος έξασθενίζων τάς διαφοράς τής θερμοκρα
σίας τών διαφόρων διαμερισμάτων τής σφαίρας, 
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διευκόλυνε* δρα τήν Ανάπτυξιν τής γηίνης ζωής 
επί εύρυτέρων Εκτάσεων.

'ΟΉλιος ital ή ζ&ή- Ένέργαα τοΰ Ή- 
Μουini τών φυτών.

*0 "Ηλιο; δχι μόνον οημαντίκώ; Επεκτείνει 
τά διαμερίσματα τής σφαίρας ένθα al Εκδη
λώσεις τής γήινης ζωής εϊσϊν Εφικτοί, Αλλα 
συνάμα εϊναι καί εΐς πραγματικός δημιουργός 
τής γηίνης ζωής- Τούτο ήδη #ά πρ'οσπαθήσω- 
μενν’Αποδείξωμεν.

Τα Αναπνέοντα φυτό αυξανόμενα, τρεφό
μενα, καϊ ζώντα Εν Ενί λόγφ, δανείζονται τα 
στοιχεία Εξ ών συνίστανται είτε άπό τής γής 
Εντός τής οποίας χάνουσι τός ρίζας των, είτε 
άπό τοΰ περιβάλλοντος ταΰτα Αέρος. Αποτε
λούνται δ* ώς επϊ τό πλεΐστον Εξ ύδρικών με
ρών τοΰ Ανθρακος, ήτοι Εξ ύλών, αίτινες 
συνιστώσι τό πρωτογενή στοιχεία τοΰ ύδατος 
(ύδρογόνον χαί δξυγόνον) καί Εξ Ανθρακος. 
Ήδη δέν 0ά καταγίνωμεν περί των Αλλων 
τροφών τών φυτών, άλλα θό Αναφέρω μεν 
μόνον πώς τρέφονται Εκ τοΰ Ανθρακος, δν 
λαμβάνουσιν Εκ τής Ατμόσφαιρας.

Ή Ατμόσφαιρα περιέχει πάντοτε μικρόν 
ποσότητα Ανθρακικού Αερίου, δπερ προέρχε
ται, είτε Εκ των καύσεων, είτε Εκ τής Αναπνοής 
τών ζφαιν. Έκ τοΰ Ανθρακικού δέ τούτου 
Αερίου τό φυτό λαμβάνουσι τόν Ανθρακα των. 
Εϊδομεν Ανωτέρω, δτι Ear θελήσωμεν νό Εξα- 
γάγωμεν τόν ευρισκόμενον Εν τφ Ανθρακικφ 
Αερίφ Ανθρακα, δέον νό παράσχωμεν τφ Αερίφ 
τούτφ δι’ ειδικόν τίνος μέσου τήν καταναλω- 
θεΐσαν Ενέργειαν ύπδ τής καύσεως, ήτις τφ 
παρέσχε τήν γέννησιν. Τό φυτό εύρίσκουσι τήν 
Ενέργειαν ταύτην Εν τή ήλιακή θερμότητι.

Δια τήν Εξομοίωσιν τοϋ Ανθρακος μετά τοΰ 
φυτού, δέον τοΰτο νό περιέχη πράσινα μέρη· 
Τό χαρακτηριστικόν δέ τοΰτο χρώμα παρέχεται 
διά τίνος χρωστικής ούσ’ιας ήν καλοΰσι χλω- 
ροχροίτιδα (*) καϊ ήτις Αντικαθιστά τό μέρος 
συμπυκνωτοΰ ήλιακής Ενεργείας. "Οπόταν ή 
χλωροχροΐτις Εκτίθεται εϊς τός ήλιακας Ακτίνας, 
απορροφά τήν ήλιακήν Ενέργειαν, ήν μεταχει
ρίζεται πρός Αποσύνθεσιν τοΰ Ατμοσφαιρικού 
Ανθρακικού δξέος. Τδ Αέριον τοΰτο σχηματίζει 
ται, ώς γνωστόν, Εξ δξυγόνου και Ανθρακος. 
‘Η χλωροχροΐτις προσεταιρίζουσα τήν ήλιακήν 
θερμότητα Αποχωρίζει τό δύο ταΰτα στοιχεία, 
Απορρίπτουσα τό δξυγόνον Εν τή άτμοσφαίρρ 
καϊ συνδυάζουσα τόν Ανθρακα μετά τοΰ Εν τφ 
φυτφ περιεχομένου ύδατος, δπως σχηματίση 
ύδρικό σωμάτια τοΰ Ανθρακος, ώς είναι ή 
κυψέλλωσις, ή σχηματίζονσα τόσας φυτικός 
ϊνας, al διάφοροι σακχάρεις (σακχαροκάλαμον, 
κτλ.) τό Αμυλον. Οΐ βολβοί τών γεωμήλων, καί

f*) Χλιοροχρ<Λτι{, φνιοχςαίτις, πρασίνη βαφή τ&ν 
φντΰν.

Εάκών δ· Ανθρακωρυχεία. Τα ανθρακωρυχεία 
σχηματίζονται ύπό τής άποσυνθέσεως τ<3ν φυτικών 
λειψάνων. Όταν δ άνθραξ καΐεται, αποδίδει ύπό 
σχήμα θερμότητος τήν ηλιακήν ενέργειαν, ήν άπερ- 
ρόφησαν τά φυτά ταΰτα, δπόταν συνήνωσαν. αυτήν 
μετά τοϋ ανθρακος, δν ίφερον.

οί κόκκοιτών σιτηρών εϊαϊ πεπληρωμένοι Αμύ
λου, Απαντα δέ γενικώς τα φυτό φέρουσιν Α
μυλον.

Ούτω τό φύλλα πάντων τών δένδρων τών 
δασών, τό στελέχη πάντων τών φυτών τών 
Αγρών, πάντα τό πράσινα μέρη των καί τό 
φύλλα αύτών είσϊ συμπυκνωτήρες, (Επισωρευ- 
ταΙ) οϊτινες Εναποθηκεύουσι τήν ήλιακήν Ενέρ
γειαν Εντός αύτών τών φυτών, "ϊνα δέ Επα- 
νεύρωμεν τήν Ενέργειαν ταύτην, Αρκεί να Ανα- 
συστήσωμεν τό ύπό τής χλωροχροίτιδος Απο- 
συντεθέν Ανθρακικόν όξύ, Αρκεί νό καύσωμεν, 
νό συνδυάσωμεν τόν περιεχόμενον Εν τοΐς φυτοΐς 
τούτοις Ανθρακα μετά τοΰ Ατμοσφαιρικού δξυ ■ 
γόνου. Έαν καύσωμεν φυτά, φύλα, Εν παρα
δείγματα Εν τινι εστία, άπολαμβάνομεν Ανθρα
κικόν Αέριον, ύδατμόν καϊ θερμογόνον Ενέρ
γειαν, ών γινώσκομεν τήν χρήσιν. Ωσαύτως 
Εαν καύσωμεν τροφός Εν τώ σώματι ζωικού 
τίνος δντος, Απολαμβάνομεν Ανθρακικόν Αέριον 
καί ύδατμόν, Suva Απορρίπτει τοΰτο δια τών 
δργάνων τής Αναπνοής. ‘Απολαμβάνομεν ώσαύ- 
τως Ενέργειαν ύφ’δλας τός ζωικός μορφάς. 
Ή ζωή εϊναι τό Αποτέλεσμα καύσεως.

Και όντως, ή καΰσις ούδέν Αλλο εϊναι ή δ 
συνδυασμός καυσίμων ούσιών μετά τον δξυγό
νου, συνδυασμός συνοδευόμενρς Εξ Εξατμίσεως 
θερμογόνου Ενεργείας. Έν τινϊ ζωϊκφ δργανι- 
σμφ, Εν τινι Ανθρωπίνφ σώματι, Εν παραδείγ- 
ματι, τό'δξυγόνον παρέχεται ύπό τής Αναπνοής 
τοΰ Αέρος εν τοΐς πνεύμοσι, ή δέ καΰσις συν- 
τελεΐται διό τών τροφών. Έπειδή δέ και αύ- 
ταί αί τροφοί Αποτελούνται κατά μέγα μέρος Εξ 
ύδρικών ούσιών τοΰ Ανθρακος, τά Ανθρώπινον 
σώμα, ή Ανθρώπινη αΰτη Εστία, δύναται τις 
εϊπεϊν, Απεκρίνει Ανθρακικόν δξύ, ύδωρ καϊ 
Ενέργειαν, Ακριβώς δπως ή Εστία Ενθα καίομεν 
καυσόξυλα. Ή καΰσις γίνεται Εν τφ αϊματί' οί 

μΰς καί τό δσιά, «ίσίν al μηχαναί, δς θέτει εϊς 
κίνησιν διό τή; Αναπτυσσομένης Ενεργείας. Εϊναι 
δέ Αρκετό βραδεία, ϊνα ή θερμοκρασία μή 
νπερβαίνη ποσώς τό όρια, Ενθα ή ζωή ήθελε 
παύση και εύρίσκεται κεκανονισμένη ύπδ τής 
ύπό τοΰ δργάνισμοΰ γενομένης κατανϋλώσεως 
Ενεργείας.

Έόν αΐ τροφαϊ είσϊ φυτικής καταγωγής, ή 
ύπό τον Ανθρωπίνου σώματος χρησιμοποιου- 
μένη Ενέργεια δέν εϊναι Αλλο ή ή ήλιακή ενέρ
γεια, συσσωρευθεϊσα ύπό τής χλωροχροίτιδος Εν 
τοΐς κατανάλωθέντοις φυτοΐς. 'Εόν δέ αί τρο- 
φαϊ είσϊ ζωικής καταγωγής, τά ζώα Ετράφησαν 
Αφ’ εαυτών, Αμέσως ή Εμμέσως, Εκ φυτών καϊ 
ή σάρξ των περιέχει έν Εφεδρεία τήν ήλιακήν 
Ενέργειαν συσσωρευθεϊοαν ύπδ τών φυτών τού
των ώρισμένως δ άνθρωπος ήλιακής πάντοτε 
ενεργείας ποιείται χρήσιν.

Όπόταν ζώον τι ή Ανθρωπός τι; Εκτελεϊ ση
μαντικήν τινα μυϊκήν προσπάθειαν, δταν άρο- 
τριά Αγρόν τινα ή ποιείται μακράν δδοαιορΐαν, 
αισθάνεται τήν Ανάγκην να φάγη, ν’ Απορρο- 
φήση ήλιακήν Ενέργειαν ύπδ σχήμα τροφής 
δπως Αντικαταστήση τήν καταναλωθεΐσαν. 'Ο
πόταν Ανθρωπός τις ποιείται σημαντικήν δια
νοητικήν Εργασίαν, αίσθάνεται δμοιοτρόπως τήν 
Ανάγκην νό τραφή' ώστε καϊ αύτή ή σκέψις 
εϊναι μία τών μορφών τής ήλιακής Ενεργείας.

Τό φυτό δέν συνιστώσι μόνον παρακαταθή- 
κας ήλιακής Ενεργείας, δπόθεν τό ζώα δύνανται 
ν’ Αρύωνται τάς δυνάμεις των, Αλλ’ Εχουσιν Ετι 
τδ προτέρημα νό διατηρώσι τήν Ενέργειαν ταύ
την Απερίορίστως καϊ τήν Αποδίδονσι μόλις τοΐς 
ζητηθή. ‘Αρκεί πρός τούτο νό τό καύση τις 
καϊ νό χρησιμοποιήση τήν ύπό τής καύσεως 
Αναπτυχθησομένην θερμογόνον Ενέργειαν.

Δυνάμεθα νό μεταχειρισθώμεν το ξύλον 
όμεοως ώς καύσιμον ύλην ή νά τό μετασγ^η- 
ματίσωμεν πρότερον εΐ; ξυλάνθρακα. Φυτικοί 
ούσίαι κεχωσμέναι Εν τφ Εδάφει διατηροΰσιν 
ήμΐν τός προμήθειας τής ήλιακής Ενεργείας, 
ας συνεσσώρευσαν καθ’ ήν Εποχήν άνεπτύσ- 
σοντο Επϊ τής σφαίρας μας καί σχηματίζουσιν 
ούτω τός δρυκτολογικας καυσίμους ύλας. Ού
τως δ τελματώδης γαιάνθραξ σχηματίζεται 
Εξ Αποσυντεθειμένων φυτών, τδν εύρίσκομτν δέ 
εϊς Ελώδεις γαίας καλούμενος ανθρακωρυχεία. 
"Ο λιθάνθραξ σχηματίζεται Εκ δασών, άτινα 
Εχώσθησαν Εν τή γή είς γεωλογικός Εποχός καϊ 
εν μέρει Απεσυνετέθησαν. Έπανευρίσκομεν δέ 
ούτω τός Αποτυπώσεις τών φύλλων τής πτέρι- 
δος καϊ τών κλάδων τών δένδρων, Ατινα 
Εσχημάτιζον τό δάση ταΰτα Επι τών συναφών 
τοΐς Ανθρακοφόροις στρώμασι σχιστών λίθων. Ή 
χλωροχροΐτις Εξηφανίσθη πρό χιλιάδων Ετών, 
Αλλ’ ή ήλιακή Ενέργεια, ήν εχει Αποταμιεύσει, 
εύρίσκεται πάντοτε Εκεϊ καϊ τήν Ανευρίσκομεν 
καίοντες τδν λιθάνθρακα ή τός Εξαρτωμένας 

άύτόθεν καυσίμους ύλας (κόκ, φωταέριον). 
Έτι δέ ή ήλιακή Ενέργεια εϊναι Εκείνη ήτις 
Εμψυχώνει τός μηχανάς, ών ή κίνησις δφείλε- 
ται τή θερμότητι τής Εστίας.

‘Ο Ήλεος λοιπάν ονοο®ρ*ΰ«ΐ τήν Ενέργειαν 
του Εν τοΐς φυτοΐς καϊ μεταχειρίζεται τό ζωϊκό 
δντα ώς μηχανάς, ϊνα κινή τό γήϊνα Αντικεί
μενα. Αύτδς εϊναι δστις Εμμέσως καλλιεργεί 
τούς Αγρούς καϊ σύρει τα βαρέως πεφορτω- 
μένα Αμάξια, αύτδς εϊναι δστις ψήνει τός τρο
φός μας Εν τοΐς δι’ Ανθράκων ή φωταερίου 
κλιβάνοις' αύτδς εϊναι έτι δστις . τίθησιν εις κί- 
νησιν δλας τός Ατμομηχανάς, δστις σύρει τους 
σιδηροδρόμους μετ’ Ιλιγγιώδους ταχύτητος, 
δστις Επιτρέπει εϊς τό ρυμουλκό σκάφη νό 
Ανέρχωνται έπί τών Αιπιθέντων ρευμάτων τών 
ποταμών κτλ.

(Έχ τοΰ γαλλιχοΰ^

Φ. ΠΡ1ΝΤΕΖΗ2

ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Τ ΑΠΟΠΑΙΑϊ

Γυρίζει νύχτα μέρα μέσ’ τούς δρόμους,
Κατάμονο, μέ χέρι Αδειανό,
Καϊ σκούζει καϊ φωνάζει μέ λαχτάρα: 
Αίγο ψωμάκι Χριοτ’ανοί γΐατϊ πεινώ 1

Πολλοί Απδ κοντά του σάν διαβαίνουν 
Αέν, δτι τούς σπαράζει τήν καρδιά, 
Μό ξάφνου σ&ν Απλώση τδ χεράκι

. Δεκάρα δέν του δίνουν οΰτε μΐά !

Πολλοί Ακόμα Ασπλαχνα τδ δέρνουν
Δεκάρα σάν ζητάει γΐό ψωμί, 
Τδ άμοιρο, τδ Ερμο τδ παιδάκι 
Ώσόν νό μή τ’ Αρκοΰσαν οΐ καϋμοί!

Κουράγιο κΑποια Δύναμις χαρίζει
Εϊς τδ φτωχό, τδ δόλιο τ’ δρφανό’ 
Ποιδς ξέρει τί Βασίλειο τδ προσμένει..
Έκεϊ ψηλά, ψηλό στον ούρανό !

Γιίατϊ νό μή σκορπούμε παρηγόρΐτ, 
Στή φτώχεια καϊ στή μαύρη δρφανίά ; 
θαρρούμε πώς άϊώτία θέ νό ζοΰμε 
Μέ πλούτη, μ’ Απολαύσεις κι’ Αρχοντιά ;

Εύλογημένο καθενδς τδ χέρι, 
Ποΰ δίνει εϊς Εκείνον πού πεινά. 
Μακάριος καί τρίς εύλογημένος. 
Εκείνος όπου ντύνει τό γυμνά.

Κύπρος ΠΟΛ. ΑΧ. ΚΤΠΡΙΑΝΙΔΗ2
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Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟ? KAI Ο ΠΟΛΕΜΟ? 
το ntterMA του κ^ναρη

Πβριεργότατοι είναι καί αί άκόλουθοι έν 
θήρ?: πνευματικαί ανακοινώσεις γενόμεναι έκ 
κύκλων λογιών, μεταξύ τών οποίων ό διευ
θυντές τής αυτόθι έφημερίδος «Σαντορίνη» 
κ. I. Βαρβαρήγος, οστις είναι έκτακτος με
σάζων. Προσεκλήθη το πνεΰμα τοΰ Ναυάρχου 
Κανάρη διά νά προφητεύση έπι τής έκβάσεως 
τοΟ πολέμου.

Καί είναι Αληθώς περίεργοι αί συμπτώσεις, 
αίτινες έδημοσιεύθησαν είς τά φύλλα τής 20ής 
’Οκτωβρίου και 17 ης Φεβρουάριου τής έν Θήρα 
έκδιδομένης έφημερίδος «Σαντορίνη».

Ή πρώτη ποοφητεϊα δημοσιευθεΐσα είς τό 
φύλλον τής 20ής ’Οκτωβρίου τής εβδομα
διαίας συναδέλφου έχει ουτω :

Παρακληθέν κατά την νύκτα της 10 ’Ο
κτωβρίου ύπδ τοΟ φύλακος άγγέλου το πνεΟμα 
του ένδόξου Ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη 
δπως έλθη είς συγκοινωνίαν μεθ’ ήμών και 
έρωτηθέν : ’Οποία φρονεί δτι θά είναι -ή έκβα- 
σις τοΰ άρξαμένου πολέμου μεταξύ 'Ελλάδος 
και Τουρκίας καί των Συμμάχων ήμών Κρα
τών Σερβίας, Βουλγαρίας καί Μαυροβούνιου, 
ιδιαιτέρως δέ τί φρονεί περί τής δράσεως τοΰ 
ελληνικοί? στόλου, εύηρεστήθη ν’ άπαντήση 
ώς έξις :

«Έχω γνώμην δτι δ πόλεμος μεταξύ 'Ελ
λάδος, Τουρκίας, Σερβίας, Βουλγαρίας και 
Μαυροβούνιου θ’ άποβ$ νικηφόρος υπέρ τής 
'Ελλάδος καί τών συμμάχων αύτ$ί έθνών. Ό 
πόλεμος θ’ άφαιρέση άπδ τής Τουρκίας διά
φορα αποσπάσματα, ήτοι την Μακεδονίαν, την 
Ήπειρον, την Θράκην, τάς νήσους τοΰ Αι
γαίου Πέλαγους καί την Κρήτην, θά μείνη 
δέ μόνον έ Κωνσταντινούπολις, ώς έλευθέρα 
πόλις ούδετέρα, άνήκουσα είς την Τουρκίαν 
άλλά μόνον ψιλφ όνόματι, διότι ή Τουρκία θ’ 
άπέλθη μετά τών στρατευμάτων της είς την 
Ασίαν. Ό Σουλτάνος θά παραμείνη είς Κων
σταντινούπολή, άλλά ώς έκπροσωπών έν Ευ
ρώπη τδν Μωαμεθανισμδν και ούχί ώς Σουλ
τάνος Χαλίφης τών ’Ανατολικών Τούρκων.

Ή ’Ελλάς θά ώφεληθγϊ μεγάλως έκ τοΰ 
πολέμου αί δέ Εύρωπαίκαί Δυνάμεις θά περι
ποιούνται αύτήν είς τδ μέλλον ώς ΐσχυράν δυ- 
ναμιν, άπαντα δέ τά Βαλκανικά Κράτη θά 
έπιζητοΰν την φιλίαν τής 'Ελλάδος. Ό Βασι
λεύς τής Ελλάδος θά μεταφέρη την πρω
τεύουσαν τοΰ Βασιλείου του είς την Θεσσαλο
νίκην. Ό 'Ελληνικές στόλος εις τδν πόλεμον 
αύτδν θά φέρη άνα £ άτωσιν είς ολην την 
Ευρώπην διότι διά τής δράσεως αύτοΰ θά με- 

ταβάλλη τδν Ευρωπαϊκόν χάρτην και θά κα
ταναυμαχήσω τδν τουρκικόν, στόλον, όστις θά 
άπολεσθή ολόκληρος χωρίς νά ύποστή καμμίαν 
βλάβην ό ελληνικός. Έχω νά προσθέσω άκόμη 
οτι ό ελληνικός στόλος θά κατασυντρίψω πά- 
σαν άντίστασιν όθεν δήποτε προελευσομένην, 
διότι έχει λαβή δλα τά άρμοζοντα μ.έτρα. 
Κωνσταντίνος Κανάρης. ("Ορκος)'Ορκίζο
μαι έν σαρκί έληλυθότα Ίησοδν Χριστόν και 
θεόν ήμών.»

Ή δε δημοσιευθεΐσα- προφητεία είς τδ φύλ
λον τής 17ης Φεβρουάριου καί υπαγόμενη είς 
τήν τύχην τοΰ Μπιζανίου καί τών Ίωαννίνων, 
έχει ώς εξής :

«Κληθέν και πάλιν τδ πνεΰμα τοΰ ένδοξου 
ναυάρχου Κωνστ. Κανάρη τήν 10 Φεβρουάριου 
εύηρεστηθη ν’ άπαντήση ήμΐν έπί τών κατω
τέρω ύποβληθεισών έρωτήσεων ώς εξής :

«Έρ. Είναι δυνατόν νά μοί κάμετε γνω
στόν όποϊαι πόλεις καί νήσοι τής ’Ηπείρου, 
Μακεδονίας, Θράκης καί τοΰ Αιγαίου πελά- 
γους θά μείνωσιν όριστικώς είς τήν Ελλάδα’ 
μετά τδ πέρας τοΰ πολέμου;»

«Άπ. Κωνστ. Κανάρης.—Δέν είναι δυνα
τόν ν’ άποκριθώ είς τήν έρώτησίν σας.

Έρ. Είναι δυνατόν νά μοί εΓπητε τουλά
χιστον άν τδ Μοναστηριού καί ή Θεσσαλονίκη . 
θά μείνουν εις τήν Ελλάδας

Άπ. Είναι άδύνατον αί πόλεις αύται νά 
μή μείνουν εις τήν ‘Ελλάδα ώς καθαρώς έλ- 
ληνικαί.

Έρ. Θά βραδύνη άκόμη ό πόλεμος καί θά 
περιέλθω άκόμη πολύς χρόνος ν’ άλωθώσι τά 
Ιωάννινα καί τδ Μπιζάνι καί πότε ώρισμένως ;

Άπ. Ό πόλεμος δέν θά βραδύνη πολύ άλλά 
θά είναι πόλεμος καταστρεπτικός. *0 πόλε
μος θά φέρω τά άποτελέσματα εκείνα τά 
οποία σόξς είπον είς τήν προηγουμένην μου 
ομιλίαν τής 21 ’Ιανουάριου. Άναφορικώς μέ 
τά ’Ιωάννινα βΆς λέγω δτι θά κυριευθώσιν 
ύπδ τών ‘Ελλήνων έντός τδ πολύ δέκα ήμε· 
ρών ώς καί τό Μπιζάνι.

Έρ. Υπάρχει φόβος εύρωπαίκοϋ πολέμου 
μετά ή κατά τόν Βαλκανοτουρκικδν πόλεμον;

Άπ. Ό άρχικος πόλεμος μεταξύ τών Ευ
ρωπαϊκών Δυνάμεων εξακολουθεί υφιστάμενος 
δέν θά βοαδύνη δέ νά φανερωθ'ίΐ. Ό πόλεμος 
αυτός θά φέρη άναστάτωσιν μεγάλην είς τδν 
κόσμόν δλον καί θά έπέλθη τρομερά δυστυχία 
είς τήν άνθρωπότητα.

'Ορκίζομαι καί ομολογώ Ίησοΰν Χριστόν 
έν σαρκί έληλυθότα,

Π ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΑΩΝ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΏΤ
Είς πρόσφατον συνέλευσιν τοΰ Ινστιτούτου 

τών μηχανικών τοΰ Λονδίνου, είς τήν οποίαν 
παρέστησαν διάφορα έγκριτα πρόσωπα τής 
Αγγλικής και τής ξένης κοινωνίας, ό ταγμ. 

- Χίλλς διηγήθη έν έπεισόδιον τοΰ δόκτωρος 
Ούίλσων, ένδς έκ τής πενταμελοΰς Αποστο
λής Σκώττ, το οποίον δίδει σαφή ιδέαν τοΰ 
πόθου πρδς έξυπηρέτησιν- τής Επιστήμης, ό 
οποίος έφλεγε τούς εύγενείς έξερευνητάς.

«Μεταξύ., είπε, τών τεσσάρων σωμάτων τά 
οποία άναπαυονται ύπδ τδ Άνταοκτικόν των 
σάβανον καί τών οποίων ό θάνατος έρριψεν 
ολόκληρον έθνος ή μάλλον ολόκληρον κόσμον 
είς πένθος, ζεϊται και τδ τοΰ δόκτωρος Ούίλ
σων, φυσιοδίφου τής αποστολής.

«Μεταξύ τών άντικειμένων, τά όποια ό 
δόκτωρ Ούίλσων έπεθύμει νά μελετέση, ήτο 

. καί ή φωλεοποίησις καί ωοτοκία τοΰ πτηνού 
τοΰ καλούμενου «αύτοκράτωρ πεγκουΐνος.» Ό 
«αύτοκράτωρ ή μάλλον ή «αύτοκράτειρα πεγ- 
κουίνου» έχει, άτυχώς, τήν συνήθειαν νά γενν£ 
τά ώά της είς τό μ.έσον τοΰ χειμώνος καί νά 
τά άποθέτη έπί τή; χιόνος. Πρό δύο ακριβώς 
χειμώνων ό δόκτωρ Ούίλσων καί τρείς έκ τών 
συντρόφων του έξεκίνησαν άπδ τής χειμερινής 
των κατασκηνώσεως ύπδ τδ σκότος Πολικής 

. νυκτδς πρδς τάς φωλεάς τοΰ «αύτοκράτορος 
πεγκουϊνου» · Ή εκδρομή θά διήρκει πέντε 
ημέρας.

«Έν τελεί έφθασαν είς τδ τέρμα τοΰ τα- 
ξειδίου των. Κατασκεύασαν δι’ εαυτούς μίαν 
καλύβην—χιονοκαλύβην. Μόλις όμως είχον 
συμπληρώσει τήν κατασκευήν της, καί μέγας 
Άναρκτικός χοονοστροβιλος τού; κατέλαβεν. 
Ή στέγη των, καθώς καί ή σκηνή μέ ολα τά 
πράγματα οσα είχον φέρει μαζή των, έσαρώ- 
θησαν, καί άπέμειναν έπί -48 ώρας άνευ τρο
φής. Έν τελεί ή χιονοθύελα έκόπασε. Τότε, 
άκολουθήσαντες τήν φοράν τοΰ άνέμου, κα- 
τώρθησαν νά ευρουν τήν σκηνήν των. Εύρον 
όμως.καί τά ώά τοΰ πεγκουίνου καί έν τέλει 
έπέστρεψον είς τδ πλοϊόν των, άφοΰ διέτρεξεν 
άμεσώτατον κίνδυνον ή ζωή των. Καί ολα 
αύτά διά πέντε ώά τοΟ «αύτοκράτορος πεγ
κουίνου !» (Έπευφημίαι). “Οχι μόνον ή πε
ριέργεια αύτή είναι χαρακτηριστική τής φυλής 
μας, τής οποίας δέν δυνάμεθα νά άπαλλαγώ- 
μεν, ώς δέν δυνάμεθα νά άλλάξωμεν τδ χρώμ.α 
τής έπιδερμίδος μας, άλλ’ είναι έν τών ύψί- 
στων γνωρισμάτων μας, τό όποιον μοΰ φαί
νεται οτι άποκρυσταλλώνει καί ερμηνεύει τάς 
ύψίστας έθνικάς ήμών βλέψεις καί άνευ τοΰ 
όποιου θά είμεθα μικρά πλάσματα άνευάξίας.»

ΟΛΙΓΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

Έκ τοΰ ωραίου Βαλκανικού ύμνου τοΰ ά- 
παγγελθέντος ύπδ τοΰ καλλίστου φίλου ποιη- 
τοϋ καί συνεργάτου μας κ. Άγγ. Σαλον- 
Ttfrt κατά την καλλιτεχνιτήν Εσπερίδα έν 
Ζακύνθω υπέρ τών άπορων οίκογ. τών έπι- 
στράτων Ζακυνθίων.

Λάμπτει καϊΑστράφτει ή Έλευδεριά είς τή Θεσ- 
[σαλόνίκη, 

πλέκουν στεφάνια Ατίμητα ή δόξα καϊ ή νίκη 
Από τά πλέον λαμπερά και ώράια μαργαριτάρια 
καϊτά φορούν στ'Ανίκητα τον κόσμον παλληκάρια

Καί σμίγ' ή νίκη τή σκλαβιά, στό ήρωϊκά Μπιζάνι 
καϊ σφι>ίτοαγκαλιάζουνται καϊ πλέκουνε στεφάνι 
μέ τά χορτάρια πον βρήκαν στό κάμπο ματωμένα 
Απο τά αίμα πον έχυσαν λιοντάρια δοξασμένα.

Τέτοιο στεφάνι Ατίμητο δ ’ Αστράφτη στον αιώνα 
καϊ δανε ήλαμπροφώτιστη τον’Ελληνισμον κο- 

[ρώνα 
νά μαρτνρφ, περιφανή πώς δέ νά μένη αιώνια 
ή "Ελλάς σάν ήταν ένδοξη, ατά περασμένα χρόνια·

Ζήτω οον! ζήτω, ζήτω οον κορώνα τιμημένη 
άπό τον άγιο Αγώνά μας, αίματωποτισμένη 
φώναζε πάντα Αγέρωχη, Ααφνοστεφανωμένη 
δπως μεγάλη ή Ελλάς και Ανίκητη δά μένη.

Και Αν σήμερα τή τόση της ξεχάοανε Ιστορία, 
τά φώτα πον τούς έδωσε καϊ 'κείνη τή θρησκεία 
οί ισχυροί,δς μάδοννε πώς Αν αύτή κτνπάνε 
εις τήν 'Ελλάδα τήμικρή δμως πολλά χρωστάνε· 

"Ας μάδουν πώς Αδάνατος δ 'Ελληνισμός δά μένη 
καϊ δά φωνάζη πάντοτε μ' δση φωνή τον μένει 
πώς δ 'Αψηφά,κατατρεγμούς,καϊ κάδε Αγρια πάλη 
γιατί στό άγιο δίκηο του, δέν γέρνει τό κεφαλή !!

Καιρός νά λησμονήσουνε τή παλαιά Ιστορία 
ποΰ γράφηκε μέ σπαραγμούς μέ αίμα μέ δυσία, 
γιατί ίκείνη δά οβυσδή καϊ δά γραφδή μία Αλλη 
πον δανε ποιο περήφανη, πον δανε πειο μεγάλη.

Γιατί δν πολεμήσανε μόνο σέ "κειά τά χρόνια 
Κανάρης, Διάκος, Μπότσαρης, με τούρκικα κα- 

[νόνια 
γνωρίζουν πώς ο« σημερινοί °Ελληνες πολεμάνε 
μέ'κείνους πού τονίδιον, Χριστό τους προσκυνάνε.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ
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Τδ περίεργον ύπακοΰον ώόν·

Λάβετε «ν ώόν, τό όποιον Αφού τρυπήσητε διά 
μιχρ&ς καρφίδος, κενώσανε αύτδ έντελώς καί στε
γνώσατε διά τού ήλίου ή τής πυράς. Τότε χύνετε 
έντδς αύτού δλίγην λεπτήν άμμον, έν τρίτον εως 
εν τέταρτον τής χωρητικότητος τοΰ ώού, ώς δεί- 
χνυται έν τφ έναντι σχήματι καί φράξετε τήν όπήν 
διά λευκού κηρού.

Ήδη τδ πείραμά σας είναι έτοιμον προς έκτέ- 
λεσιν. ’Αγγείλατε εις τούς φίλους σας δτι τδ ώόν 
οας είναι πρόθυμον νά σάς ύπακοΰση καί τοποθε- 
τοΰντες αύτδ όπως θέλετε είς οΐανδήποτε θέσιν, τό 
διατάσσετε νά σταθή καί θά σάς ύπακούση πιστώς 
έκάστοτε. άύνασθε μάλιστα νά τοποθετήσητε αύτδ 
επί τού άκρου φιάλης, λαβής μαχαιρίου κτλ έν 
οίαδήποτε θέσει όρθίρ, πλαγίρ, καθέτφ καί έξής. 
*Αρκεΐ πρδς πλήρη έπιτυχίαν νά κινήσητε δλίγον 
τΰ ώόν σας κρατούντες αύτδ έν τή θέσει ήν θέλετε 

τφ προσδώσητε ΐνα λάβη καιρόν ή έν αύτφ 
άμμος νά λάβη τήν πρτπουσαν αύτή δριζόντιον 
θέσιν, ήτις θέσις είναι ή άπαιεουμενη φυσική τής 
Ισορροπίας.

"Ηδη άν θέσητε έν έτέρφ ώΦ σφαιρίδια μολύ- 
βδινα κυνηγίου Ανάμικτα μέ μικρά τεμάχια κηρού 
καί θερμάνετε τδ ώόν κρατούντες αύτδ δρθιον, θά 
όχηματισθή βάσις τις βαρεία, ήτις θά συγκρατή τδ 
ώόν πάντοτε δρθιον, έν οίαδήποτε θέσει τοποθε* 
τούντες αύτό.

' rccswra1 ■

ΚΛΕΙίΙ Γ, ΝΜΥΛΕΡΜ
"Έκλεισες τα ματάκια σου, κοιμή&ηξ αΙωνίως·.. 
"Ο τάφος Κλειώ σ’εδέχ&ηκε, 6 παγερός και κρύος 
Γιατί λουλούδι τον δγρον, νά σέ μαράνη ό χάρος 
Των δυστυχών γονέων σου,παρηγοριά καί ύάρρος

Γιατί τριαντάφυλλο κλειστό,μαγιάτικη δροσοΰλα 
"Ως χ&ές πουλάκι άδολο, νεκρά τώρα νυφοΰλα 
Γ>ατι νά κείτιοαι ψυχρά και άφωνη 'στο χώμα 
Mi παγωμένη τη μιλιά, μ'δλόκλειστο τό στόμα;

Ξύπνα 1 Κλειώ παράτησε,του τάφου τδ σκοτάδι] 
Είναι φρικτόν νά κείτωνται οί άγγελοι 'στόν’Άδη.

ΣΟΦΙΑ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Κόλλα δώ σνγκολλήσεως.

*Ως ρευστήν κόλλαν διά τήν συγκόλλησήν 
τών ύελίνων δοχείων χρησιμοποιούσα τήν ύ- 
δρύαλον (πυριτικόν κάλιον).

Δύνασθε προς τούτοις νά μεταχειρισθήτε 
προχείρως τδ λεγόμενον συνδετικόν ή ψαρρό-. 
κολλάν των ξυλουργών, ήτις τή προσθήκγ ολί
γου δυνατοί» ύψου διατηρείται ρευστή και 
χρησιμεύει εις πλείστας συγκολλήσεις.

Έ άσφαλτος.

Ή άσφαλτος συνίσταται έξ άνθρακος, ύ- 
δρογόνου-καί όξυγόνου. “Εχει δριμεϊαν όσμήν 
πίσσης, ιδίως δταν υποβάλλεται είς τριβήν. 
Τδ ειδικόν της βάρος είναι 1 έως 1,2. Είς 
100 βαθμούς τήκεται, γίνεται δέ πρώτον μα- 
λακή καί κατόπιν λεπτόρρευστος. Ή άσφαλ
τος Αποτελεί τήν τελικήν μορφήν μι2ς όξει- 
δώσεως τού πετρελαίου. Τούτο ερχόμενον είς 
συνάφειαν μετά 'ίοθ Αέρος λαμβάνει έκ. τούτου 
όξυγόνον και γίνεται πρώτον μία πυκνή μάζα 
διά νά μεταβληθή τέλος είς στερεάν άσφαλ
τον. 'Γήν εύρίσκομεν δέ ύπο στερεάν μορφήν 
εΓτε άμέσως έπι τής έπιφανείας τής γής, είς 
τάς έκβολάς παλαιών ή καί σημερινών πηγών 
πετρελαίου ή και κατά στρώματα ώς σκληρόν 
όρυκτδν είς κοιτάσματα βουνών. Πλούσια 
στρώματα άσφάλτου είναι γνωστά έν Αμε
ρική, Ρωσσία, Ίνδίαις και Ρουμανία, ωσαύ
τως είναι γνωστή ή πλέουσα άσφαλτος επί 
του άλμυροϋ δδατος τής έν Παλαιστίνη Νε- 
κρϋς θαλάσσης. Ή Ανεύρεσις καί ή έξόρυξις 
τής άσφάλτου, έφ’ οσον δεν εύρίσκε?αι άκρι- 
βώς έπί τής έπιφανείας τής γής, γίνεται τ$ 
βοηθείφ μικρών στοών.

Τό καουτσούκ.

Τδ καουτσούκ εύκόλως διαλύεται είς καου- 
τσουκέλαιον, λαμβανόμενον διά τής ξηράς ά- 
ποστάξεως τού καουτσούκ, άλλά προτιμώτερον 
είναι τδ καλόν τερεβινθέλαιον.

Καί είς πολλά άλλα πτητικά και αιθέρια 
έλαια φουσκόνει καί διαλύεται τδ καουτσούκ.

Τερεβινθέλαιον έπανειλημμένως άποσταχθέν 
είς άνωτέραν θερμοκρασίαν, ιδίως μέσον κεά- 
μων, τδ διαλύει εύκολώτερον.

Τετηκυΐα ναφθαλίνη τό διαλύει εύκόλως.
Τήν διάλυσιν πολύ διευκολύνει προηγούμενη 

πλΟσις μέ καυστικόν ή.Ανθρακικόν νάτριον.
Τδ καουτσούκ τήκεται είς 120°.

Κηλίδες μεταξωτών.

Άπο μεταξωτά υφάσματα εξαλείφονται αί 
κηλίδες λίπους τδ άσφαλεστερον μέ χλωρο- 
φόρμιον ή αιθέρα. Δελτίον
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και άφοΰ παρεμείναμεν έπί τρεις ώρας το με
σονύκτιον άνεχωρήσαμεν διά Χίον προπορευο- 
μένων τών άντιτορπιλλικών «Νέας Γενεάς» 
και «Κεραυνού» δεξιόθεν των 'Τπερωκεανείων 
«Πατρίδος» καί Μακεδωνίας» καί όπισθεν 
έρχομένων τής «Μαριέττας» «Αρκαδίας» καί 
«Ένριέττας». Τό θέαμα ήτο ώραιο’τατον έν 
ώρο: νυκτός μέ τον στολίσκον μας τοΰτον, με- 
ταβαίνοντα προς άπελευθέρωσιν αίφνηδίως τών 
νήσων. Διά τοΰτο σχεδόν ούδείς μας έκοιμήθη 
την νύκτα ταύτην καί όλοι είμεθα έπί τοΰ 
καταστρώματος συζητοΰντες καί παρακολου- 
θοΰντες τά συμβησόμενα καί διερωτώμενοι πώς 
θά μάς παραδώσουν την Χίον και άν θά μά/' 
την παραδώσουν.

Περί την 6ην πρωϊνήν τής 11ης έφθάσαμεν 
έξωθεν τής Χίου καί ήρξατο άμέσως ή επίδει
ξής. Έπί μίαν ώραν έφέραμεν γΟρον προ τοΰ 
λιμένος τής Χίου, μεθ’δ τά άντιτορπιλλικά, 
ή Μακεδονία, ή Ένριέτα καί ή ’Αρκαδία 
έπλησίασαν καί άπεβιβάσβη εις αξιωματικός 
τοΰ ΝαυτικοΟ διά τάς διαπραγματεύσεις πρός 
παράδοσιν τής νήσου. Έν τζ> μεταξύ έπεκρά- 
τει άκρα ησυχία, πάντων εύρισκομένων εις τά 
καταστρώματα καί άναμενοντων μετ’αγω
νίας την άπάντησιν τοΰ Διοικητοΰ Ζιχνή 
Πασσά. *Ολα δέ τά καταστήματα και οΐκίαι 
ήσαν κατάκλειστα καί ποΰ και ποΰ νά φανή 
άτομόν τι.

Μετά ήμίσειαν ώραν επιστρέφει ό απεσταλ
μένος καί λέγει ότι όί Τοΰρκοι ζητοΰν 2 ώ
ρας προθεσμίαν διά νά σκεφθοΰν, αίτινες καί 
τοΐς δίδονται. Μετά τοΰτο μεταβαίνει πάλιν 
ό αξιωματικός καί μετά μίαν ώραν έπιστέφει 
λέ^ων, ότι ζητείται καί δευτέρα προθεσμία, 
άλλ’ αβτη πλέον δέν τοΓς δίδεται καί άρνου- 
μένου τοΰ Στρατιωτικοί) Διοικητοΰ νά παρα- 

δώσγ την πόλιν, επανέρχεται ό άπεσταλμένος 
καί άμέσως ολα τά πλοία διατώσσονται ν’ 
άπομακρυνθοΟν χίλια μέτρα τοΰ λιμένος.

Παραμένουν μόνον εις τάς θέσεις των ή 
άλησμόνητος «Μακεδονία» τά άντιτορπιλλικά 
«Νέα Γενεά» ό «Κεραυνός» καί ή «’Αρκα
δία», τά όποια εις άραιάν φάλαγγα έτοιμα - 
ζονται νά κανονιοβολήσουν. ’Αμέσως τότε 
διατάσσεται το άτμόπλοιόν μας νά πλησιάση 
αριστερά τοΰ λιμένος καί τής πόλεως καί νά 
καταβιβάσν) τάς λέμβους του. ’Επίσης μάς 
στέλλουν τάς λέμβους τής Μακεδονίας, τάς 
όποιας ρυμουλκούν οί ναΟται με μικράς τοιαύ- 
τας καί έκ τοΟ τάγματός μας διατάσσεται ό 
λόχος μας ν’ άποβιβασθή πρώτος.

Καί πράγματι οβτω ήρξατο ή έπιβίβασις, 
βοηθουμένη καί από τόν βομβαρδισμόν, άλλα 
πρός τό μέρος, όπου άποβιβαζόμεθα ήσαν 
προχώματα Τουρκικά καί χαμόκλαδα, έντός 
τών οποίων ύπήρχον Τούρκοι κεκρυμμένοι, 
όποιοι μάς ύπεδέχθησαν διά πυροβολισμών.

Οί άθλιοι έπυροβόλουν όμαδόν και άφόβως 
βάλλοντες καί κατά τών λέμβων καί κατά τών 
άτμοπλοίων.

Τδ θέαμα πράγματι ήτο πρωτοφανές, έκτα
κτον καί αλησμόνητο* άλλά καί ή θίσις μας 
πολύ έπικίνδυνος. Ή διμοιρία μας ήτις έπρό- 
κειτο ν’ άποβιβασθή άναγαάζεται νά άντιπυ- 
ροβολήσγ έκ τοΰ άτμοπλοίου μέ πυρά όμαδόν, 
άλλά μέ τούς πρώτους άποβιβασθέντας μη δυ- 
νάμενοι οί όλίγοι Τούρκοι ν’ άντιστοΰν έπί 
πολύ, ήοχισαν νά ύποχωροΰν πρδ,ς νότον τής 
νήσου. Μόλις δέ άπεβιβάσθημεν-καί ήμεϊς ήρ- 
χισαν καί οί άλλοι λόχοι ό είς μετά τον άλλον.

Δυστυχώς ό λόχος μας έσχε δύο νεκρούς 
κατά την άποβίβασιν καί τρεις τραυματίας, 
τούς οποίους έστείλαμεν άμέσως εΐςτά πλοία.
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Δέν είχομεν δέ προχωρήσει 200 μέτρα καί 

αριστερά τής έπιθέσεως διακρίνομεν δύο Τούρ
κους πεσμένους εντός χάνδακος καί μή δυνη- 
θέντας νά φύγουν μετά τών άλλων,, τούς 
οποίους έπλησιάσαμεν μέ προτεταμένας τάς 
λόγχας τών δπλων μας καί άφοΰ τούς άφω- 
πλίσαμεν τούς παρέδώκαμεν ίνα τούς μετα
φέρουν έντδς τής αΣαπφοΰς». Είτα ημείςτής έλευθερίας. Χαρά καί ζητωκ'ραυγαι άντή- 
έπροχωρήσαμεν πρδς καταδίωξιν τών άλλων χουν δεξιφ καί άριστερφ «Ζήτωσαν οί έλευθε- 
πολλών.

Περί τήν (5ην ώραν άπαγευματινήν εύρισκό- 
μεθα έπί τοΰ ύψώμπτος τής γυναικείας Μονής 
τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου. Άφοΰ πρώτον ήρευ- 
νήσαμεν έντδς αυτής άλλά μετά δυσκολίας, 
καί διά τής λόγχης, καθόσον Απαγορεύεται ή 
είσοδος άνδρών είς γυναικείαν Μονήν, άπήλ- 
Οομεν έκεΐθεν διευθυνθέντες Αριστερότερα· έκεΐ 
τοποθετησαντες σκοπούς, κατεκλίθημεν δπως 
άναπαυθώμεν τήν νύκτα άγρυπνοι καί σκεπτό- 
μενοι τόν άρτον όστις μάς έλλειπεν άπδ τής 
προτεραίας.

Οί φιλόξενοι όμως Χΐοι δέν μάς άφήκαν έπί 
πολύ ούτω, διότι κατά τήν αύτήν εσπέραν μάς 
έφεραν καλάθους μέ άρτους, ελαίας, οίνον, σύ
κα, κτλ.

Ήτο δνειρον τοΰτο; “Οχι, πραγματικότης, 
έπρεπε νά είσθε στρατιώται κατά τοιαύτας 
περιστάσεις διά νά ίδήτε τί άξίζει τδ ψωμί 
καί ή εληά, όταν πεινά ό μαχόμ.ενος καί 
όδοιπορών στρατιώτης. ’Εκείνη ή βραδεία θά 
μείνγ άλησμόνητος, διότι ή έπικουρία αυτή 
μάς ήλθε χωρίς νά τήν περιμένωμεν. Τρόφημα 
άρκετά καί νερό μέ στάμνες άφθονον καί δροσε
ρόν όπου τοσάκις τδ έλαχταρούσαμεν και έπί- 
ναμεν έκ τών τυχαίων λάκκων βρομερόν και 
λασπώδες είς τήν Μακεδονίαν, ήδη οί χωρικοί 
τής Χίου καί οί καλόγηροι μάς τδ έκόμιζον μέ 
εύχαρίστησιν και μάς διηυκόλυνον καί είς τάς 
Ανιχνεύσεις χρησιμεύοντες καί ώς οδηγοί. Ό- 
μολογουμένως οί Χΐοι μάς καθυπεχρέωσαν μέ 
τάς περιποιήσεις καί τήν προθυμίαν των

Μέχρι τής πρωίας έμείναμεν έκεΐ άγρυπνοι. 
Περί τδ μ,εσονύκτιον μία περίπολος μέ τδν 
στράτ.ώτην Σταυράκην I. γνωρίζοντα τήν 
Τουρκικήν μάς έφερεν ίνχ άοπλον άρμένην 
στρατιώτην, οστις ήθελε, νά παραδοθή.

Περί τά έξημερώματα ραγδαία βροχή διαρ- 
κέσασα ήμίσεικν ώραν μ.όνον μάς έπεσκέφθη, 
μεθ’ 6 άνέτειλεν ό "Ηλιος λαμπρός καί κα- 

• θαρός.
Μετ’ όλίγον οί λόχοι τίθενται δι’ άνωτέρας 

διαταγής είς οδοιπορίαν πρδς τήν πόλιν, ήτις 
απείχε 3J4 τής ώρας. Οί τοΰρκοι τήν είχον 
ήδη έγκαταλείψει κατά τάς πληροφορίας τών 
κατοίκων περί τήν 2αν μετά τό μεσονύκτιον 
ώραν, φοδηθέντες μήπως ήμεΐς είσέλθομεν νύ
κτα είς τήν πόλιν και τούς περικυκλώσωμεν.

Περί τήν 9ην π. μ. ό στρατός είσήρχετο

πλέον έλεύθεθος εις τήν πόλιν άνευ ούδενός 
εμποδίου και έν τω μέσω ένθουσιασμοΰ καί 
βοής. Ή πόλις, ολόκληρος έώρταζε την άπε- 
λευθέθωσίν της, σημαΐπι ’ δέ καινουργείς είς 
δλας τάς οικίας και καταστήματα έκυμάτιζον, 
συγκίνησις δέ μετά δακρύων έξεδηλοϋντο είς 
τά πρόσωπα των κατοίκων. Ήτό ή' υποδοχή 

. Χαρά και ζητωκ'ραυγαι άντή-

ρωταί μας, Ζήτω ο στρατός μας». Αί γυναί
κες άπό τούς έξώστας μάς Ιρριπτον άνθη καί 
μάς έράντιζον μέ εύώδη νερά, κολόνια κτλ. 
τά δέ κορίτσια είς τάς θύράς των μάς έδιδον 
νερό, γλυκίσματα, πορτοκάλια, σΟκα, άμυγδαλα 
κτλ. αί δέ ήλικιωμέναι μάς κάτεφίλουν δα- 
κρυουσαι και οι γέροντες νά μάς κράζουν «Xpt- 
στδς Άνέστη».

’Αλλά καί ημείς έδακρύσαμεν προ τής άφαν- 
τάστου ταύτης συγκινητικής υποδοχής. θά 
μείνη όντως άλησμόνητος είς τήν μνήμην μας, 
διότι ή Χίος τδ έδειξε καί έφάνη ύπερτέρα 
καθ’ δλην τήν περίοδον τής αιχμαλωσίας και 
καταδιώξεως τής τουρκικής φρουράς έν τή νήσιρ 
συμποσουμένης είς 3,000 περίπου.

Άφοΰ είσήλθομεν και άνεπαύθημεν έπι ήμί- 
σειαν ώραν είς τήν Πλατείαν, διά νά ευρωμεν 
τδ κατάλληλον οίκημα διά τόν λόχον μας, 
άπειρον πλήθος είχε συναθροισθή έκεΐ, πολλαί 
δέ γυναίκες φέρουσαι άρτους, ύδωρ καί άλλα 
διάφορα, τά διεμοίραζον είς τούς στρκτιώτας.

Έν τω μεταξύ λόχοι τοΰ 7ου ώς και τδ 
άγημα τών πεζοναυτών έπροχώρησαν πρδ τδ 
Λίπος διά νά συναντήσουν τδν έχθρόν, οστις 
είχε προλάβει καί ώχυρώθη έπι τών άπορθήτων 
βουνών τής Χίου, έφ’ ών εγκαίρως είχον γίνει 
αί δέουσαι προετοιμασίαι μεταφοράς τροφών 
καί πολεμοφοδίων, άπδ τής εποχής τοΰ Ίταλο- 
τουρκικοΰ πολέμου.

Οί λόχοι τοΰ τάγματός μας έτοποθετήθη- 
σαν είς διάφορα οικήματα ώς καί ημείς είς τδ 
Παρθεναγωγεΐον, ώραιότατον οίκημα μετά δύο 
όροφών. Μόλις δέ μετέβημεν έξεκενώσαμεν 
τάς αίθουσας έκ τών θρανίων και τάς έκαθα-

’Επί τοΰ Λλωτοβ vodoKoyitov >Άλ6ανία>

Η ΦΥΣΙΣ

ρίσαμεν, τοποθετησαντες τά πράγματά μας. 
Άλλά εέχομεν όλοι ζαλισθή άπδ το κοριτσο- 
μάνι όπου είχεν έλθη έκεΐ. ΤΗσαν αί μαθή- 
τριαι τοΰ Παρθεναγωγείου, αί οποίαν προσήλ- 
θον νά εκδηλώσουν τήν χαράν των, λέγουσαι 
είς ήμάς, ότι είναι πρόθυμοι νά μείνουν έπί 
έτος άνευ σχολείου διά τούς έλευθερωτάς στρα- 
τιώτας. "Ητο πράγματι μία ώραιοτάτη είκών 
νά βλέπετε τάς μαθήτριας άπό 5 έτών μέχρι 
16 καί νά συνδιαλέγωνται μέ τούς στρατιώτας 
μέ τόσην οικειότητα ώς αδελφοί, άλλά μήπως 
καί δέν ήσαν;

• Μετά μίαν ώραν έρχεται ό Δεσπότης τής 
Χίου, εύγενέστατος καί κάλλιστος κληρικός, 
όστις τά πάντα διαθέτει διά τδν λόχον μας. 
Είχε δέ ειδοποίηση διαφόρους οικογένειας καί 
μάς έφεραν εκεί πιατέλας μέ μακαρονάδας, 
γάλλους ψητούς, πατάτες τηγανίτες καί διά
φορα άλλα φαγητά, οίνον άφθονον, καρπούς, 
μανταρίνια κτλ.

Εύγε είς τούς Χίους.
Εΐς τδ προσεχές θά στείλω συνέχειαν..

Άσπάζομαι όλους.
Κ. Πρίντεζης

("Επεται συνέχεια)

ΣΚΕΨΕΙΣ
Εργασία, φως, αλήθεια, εΐσί τά τρία συνώνυμα 

σύμβολα τοΰ τίμιου ανθρώπου.

Άγωνίζου, κόπιαζε, μαρτυρεί καί απόφευγε την 
. μακράν άνάπαυσιν, ήτις επιφέρει ταχύτερον τον θά

νατον.

Ή ψυχή ευχαριστείται και δεν όκνεΐ νά ζητμ τδ 
ιδανικόν καί εκεί ακόμη, δπου γνωρίζει, δτι δεν θα 
τΟ εύρη.

Ό λόγος στηρίζει τήν ψυχήν καί δ λόγος τήν 
κρημνίζει.

”0 άνθρωπος τά πάντα θά κατορθώση ενταύθα, 
έκτος τής ευτυχίας του, ήτις άλλοθι υπάρχει.

Ό βίος ούτος είναι αδιάκοπος πάλη πρός άπόκτησιν 
τής ευτυχίας, ήτις προβάλλει μόνον μετά θάνατον.

Εδκολώτερον ή γυνή ενδίδει είς τόν ίρωτα ή εΐς 
κάθε άλλο πράγμα. Νομίζει δτι δι’ αύτό έγενήβη 
μόνον.

'II εχεμύθεια slvat είδος αμφίβολο» περιέργειας 
ήτις μάς πειράζει εως δτου τήν διαρρήξωμεν

.■CafttHrT··
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ΣΤΟ ΣΤΟΛΟ ΜΑΣ

Δελφίνια μον τής θάλασσας γνωστά, 
στο κόσμο καϊ στήν ξνδοξ’ ιστορία, 
τον Ποσειδώνα άφοβα παιδιά, 
μιας ίποχής Ατρόμητα ‘δηρία...

Περύφανα τρεχάτε στον άφρό, 
■δαλασσοπονλια τόσο ξακουσμένα, 
μή φοβη&ήτε Αγέρα και καιρό 
και τα πελώρια κύματ' Αφρισμένα.

Ή εύχαϊς μας πον έχετε μαζν 
όπου και άν πάτε ·9ά σάς βοηθάνε 
καϊ δέν ι?ά λείψονν ώρα ούτε στιγμή 
τόν ένδοξόσας δρόμο ν' Ακολον&ανε...

Μή σάς τρομάζει Τούρκου κανονιά, 
γΙατί φωτιά τόσον εύκολα δέν πιάνει 
εϊναι ό Σταυρός πον διώχνει τή φωτίά 
τον άπιστου καιΑπάνου σας δεν φτάνει· 
Γΐαντό Σπετσοϋδραίϊκα παιδιά 
δαλασσοπούλια τόσο ξακουσμένα 
τήν Ιστορία τιμήστε τή παληά 
λιοντάρια τού Κανάρη τιμημένα..,

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Έπανήλθεν εκ τοΰ άνά τήν Ευρώπην ταξειδίου του 

μετά τής έριτίμου συζύγου του δ έγκριτος χειρουργός 
ιατρός και ήμέτερος πολύτιμος φίλος κ. Νίκος Μω 
ραΐτης’.

Ό κ. ’ιατρός έπανέοχεται ήδη έν μεσφ τών λα- 
τρευόντων αύτών καί ώς σωτήρα άναμενόντων συμ
πολιτών του θεσσαλών μένων καί εργαζόμενες ώς 
χειρουργός ιατρός Βόλλου.
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ΟΙ Π7ΚΓΟΪ
Υπάρχουσι δυο είδη πάγων έκ τών συναν- 

τωμένων έν τή θαλάσση· ό εις είναι ό πλωτός 
πάγος, λείψανον τοΰ παγώνος, δστις παράγε- 
ται έκ τής ύπερφυσικής ψήξεως τοδ υδατος 
τών ωκεανών. Ό δέ έτερος είναι ό σκληρός 
πάγος, είς μέγεθος Ογκώδους βράχου $ βουνού, 
προερχόμενος έκ τών παγώνων τής ξηράς παρά 

. τοϊς' πόλοις, οΐον τής Σπιτσβέργης ή τής Γροι
λανδίας.

Και οί μένπλωτοί πάγοι, άποσπώμενοι έκ 
τών πολικών παγώνων, οϊτινες σχηματίζον
ται έκ τής στερεοποιήσεως τής θαλάσσης, 
πήγνυται είς 2°,5 κάτωθι τοΰ μηδενικού, τό 
δέ ..πάχος των, άντιθέτως τής ύποθέσεως ήν 
ήθελε τις σχηματίση, δέν φθάνει βεβαίως τά 
10 ριετρα. Ό πάγος ούτος είναι πάγος θαλάσ
σιος και διαλυόμενος φυσικώς άποδίδει άλμυ- 
ρδν ύδωρ, δηλαδή μή πόσιμον.
Έν καιρώ τών. μακρών καί ψυχρών χειμώ

νων έν τοϊς πόλοις, ό πάγος ούτος καταλαμ
βάνει είς την έπιφάνειαν τοϋ ’Ωκεανοί άπει- 

.. ρομεγέθη έκτασιν μετά πλείστων έξεχουσών 
κορυφών, δίκην λόφων, ους καλουσιν ούμώκ, 
έσαεί συστελλόμενους καί διαστελλομένους, 
άλλ’ ούδέποτε ένουμένους.

Όταν δέ έλθη τδ θέρος, ό παγών ούτος 
τεμνεται είς τεμάχια, τά οποία κεχωρισμένως 
πλέουσιν έν τώ υδατι και τότε ή διάστασις 
αδτη καλείται παγετορραγία.

Ό παγών άνασχηματίζεται είς τάς άρχάς 
τοδ πολίκοΰ χειμώνος, άλλ’ ουδέποτε καθί 
σταται μονομερής καί άνευ προεξοχών. *Ως 
πάντα δέ τά σώματα καί ουτος διαστέλλεται 
όπόταν ή θερμοκρασία ύψωθή καί συστέλλεται, 
δταν τδ θερμόμετρου χαμηλοϋται. Όπόταν τδ 
ψΰχος αύξάνει, ό σχηματισθείς παγών όλίγον 
κάτωθι τοΰ μηδενικού συστέλλεται, ρήγνυται 
και τδ ύδωρ εισχωρεί έντδς τών σχηματιζομέ- 
νων ρωγών.

Όπόταν άντιθέτως, ή θερμοκρασία ά.υψοΰ- 
ται, ό διαστελλόμενς παγών ύψοΰται δίκην 
πελωρίων σωρών, άπαραλλάκτως δπως ύψοΰν- 
ται τά φύλλα τοΰ ζίγκου έπί τών στεγών τών 
οικιών, δπδ την επιρροήν εύρισκόμενα τών ή- 
λιακών άκτίνων· καί τότε ή διάθρυψις άρχεται.

Οί πλέοντες πάγοι, άληθεΐς σχεδίαι έκ πά
γου, μεταφέρονται’τότε ύπδ τών ψυχρών ρευ
μάτων πρδς τά συγκερκσμένα διαμερίσματα 
τής θαλάσσης.

Ή πυκνότης τού θαλασσίου πάγου είναι 
περίπου ίση πρδς τά 9)10 τής τοΰ ύδατος· 
τδ δέ άνκδύον μέρος τοΰ πάγου τούτου δέν 
άποτελεϊ συνεπώς ή τδ δέκατον τοδ όλικοΰ 
του πάχους.

Έάν τεμάχιον πάγου έ^ει σχήμα περίπου 
τετράγωνον, 20 μέτρα "μήκους έπί 20 πλά

τους, μέ 8 μ. βάθους, άντιπροσωπεύει «χωρι- 
τηκο'τητα» 3,200 τόννων, ήτοι δγκον έπι- 
κίνδυνον λίαν είς σύγκρουσιν μετ’ αύτοΰ. Έν 
τούτοις ό θαλάσσιος ουτος πάγος είναι πορώ 
δης καί ςά πλοία άρκετά ευκόλως τδν οια- 
λυουσι.

’Ορεινοί πλέοντες π&γοι.

Πολύ έπικινδυνοδέστεροι πάγοι είναι οί 
δεύτεροι, σκληροί πάγοι ή δρεινοί λεγόμενοι. 
Ουτοι γίνονται ύπδ παγωμένου γλυκέος ύδα
τος, διαλυόμενοι δέ άποδίδουσιν ύδωρ πό
σιμον ΚχΙ καθαρόν. Προέρχονται ούτοι έκ 
τών παγώνων τής Γροιλανδίας ή τής Σπιτ- 
σβέργης, πυκνοί δντες 1,000 περίπου μέ
τρων, καλύπτουσι δέ τάς ψύχρας ταύτας 
γαίας διά συνεχούς παγωμένου στρώματος. 
Οί πάγωνες ουτοι, ύπδ τήν πίεσιν άνωτερας 
χιονόστιβάδος έπερχομένης άδιακόπως άνωθεν, 
κατέρχονται πρδς τήν θάλασσαν, οπού προσ
βάλλονται ύπδ τής υδροστατικής ύθησεως, 
ήτις τείνει νά τούς άνυψώση, τοΰ πάγου φυσι
κώς δντος, έν ισω μ.έρει, έλαφροτέρου τοΰ θα
λασσίου ύδατος. Τοιουτοτρόπως άνυψουμενων 
τών πάγων, τδ άνώτερον μέρος αυτών συν
τρίβεται είς πελώρια τεμάχια καλούμενα ice
bergs, (σκληροί πάγοι).

Τδ .χρώμα τούτων δέν είναι τδ αύτδ τών 
ύπδ τής ψήξεως τοΰ' θαλασσίου ύδατος σχημα- 
τισθέντων πάγων, καθόσον ουτοι μέν εΐσί 
λευκοί άμαυροί, ένζ» οί τοΰ γλυκέος ύδατος 
σκληροί πάγοι (icebergs) παρουσιάζουν ενίοτε 
τάς κυανοειδεΓς έκείνας άνταυγείας, άς γνω- 

•ρίζουσι καλώς πάντες οί ποιήσαντες έκδρομάς 
είς τάς παγετώδεις Άλπεις.

Ό όγκος αύτών είναι σημαντικός· ένίοτε τδ 
ύψος δύναται νά φθάση τά 100 μ. άνωθεν τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης, ένφ τδ έν τή θα
λάσση βυθισμένου μέρος είναι σχεδόν 4κις με- 
γαλείτερον τοΰ όοατοΰ μέρους. Ούτω είς τοι- 
οΰτος πάγος 1,000 μ. μήκους έπί τοσούτου 
πλάτους καί βεβυθισμένος είς 100 μ. βάθος, 
έχει ολικόν όγκον δέκα εκατομμυρίων τόννων. 
Άς φαντασθή ήδη πής τις πο’σον ένώπιον 
τοιούτου όγκου μικρασκοπική μάζα είναι έστω 
καί τδ μεγαλείτερόν μας άτμόπλοιον 40,000 
τόννων ! Σχετικήν ιδέαν δίδει ή άνωθεν ήμε- 
τερα είκών.

Όταν τοιοΰτοι πελώριοι πάγοι διαμένουν 
έπί πολύ έντδς θερμοτέρου ύδατος, ταΰτα κα
τατρώγουν βαθμηδόν τήν βάσιν των καί έν 
δεδομένη στιγμή τδ βυθισμένου μέρος γίνεται 
βαρύτερου καί ό πάγος βυθίζεται. Πολλάκις 
τοιοϋτος όγκος πάγου καλύπτεται ύπό ολίγων 
μέτρων ύδατος καί άν ’συμβή πλοΐον τι νά 
διέλθη έπ’ αύτοΰ κατασυντρίβεται. Τοιοΰτον 
είδος συγκρούσεως προύξένησε τήν καταστρο
φήν τοΰ «Τιτανικού».

‘Η παρέκλισίς των πολικών πάγιον.

Οί σκληροί πάγοι παρασύρονται μετά τήν 
διάσπασιν αύτών πρδς τά μέρη τών συγκε- 
ρασμενων χωρών τοΰ Ώκεανοΰ, ύπδ τών πο
λικών ψυχρών ρευμάτων, τών κατερχομένων 
πρδς τδν ’Ισημερινόν, καθόσον τά θαλάσσια 
υδατα μακράν άπέχουσι τοΰ νά είναι άκίνητα· 
έκτδς δέ τοΰ τακτικού αύτών άνερχο-κατε- 
βάσματος δπερ παράγει τάς παλίρροιας, ύπάρ- 
χουτι μεταξύ τών θαλασσών διάφοροι ζώναι 
μεταλλαγής ύδάτων, αίτινες άποτελοΰσι τά 
λεγόμενα ναυτικώς «ρεύματα». Ούτως έν τφ 
Εΐρινικώ Ώκεανφ είναι τά ρεΰμα τοΰ Ουμ- 
βολδ, οπερ ερχόμενον έκ τοΰ Νοτίου Πόλου 
διαβρέχει τάς άκτάε τής Χιλή και τοΰ Περοΰ. 
Έν δέ τώ Άτλαντικφ νότιον πολικόν ρεΰμα, 
δπερ καταλήγει είς τινα δυτικήν άκτήν τής 
’Αφρικής, δλίγον άνωθεν’τοΰ Άκρωτηρίου. Τά 
βόρεια ρεύματα περιτρέχουσι τήν Γροιλανδίαν, 
ένοΰνται είς τδ νότιον άκρον αύτής καί δια- 
τρεχουσι κατά μήκος πλησίον τήν άνατολικήν 
άκτήν τής Αμερικής.

Όταν οί σκληροί ουτοι πάγοι συναντώσι 
τά θερμά υδατα ένταΰθα, άρχίζουν νά δια
λύονται καί παρουσιάζουσι διά τούς ναυτικούς 
τούς κινδύνους, περί ών ήδη ώμιλήσαμεν. 
Κατά τήν άνοιξιν ή τάς άρχάς τοΰ θέρους, 
άνωτέρω τή; Νέας Γής, έν άνοικτώ πελάγει, 
ή οδός τών ύπερωκεανείων έκ τής Εύρώπης είς 
τήν Αμερικήν είναι έπικίνδυνος, δι’δπερτά 
μέρη ταΰτα ώνομάσθησαν «Νεκροταφεΐον τών 
πλοίων».

Πρδς άναγνώρισιν τών πάγων τούτων δέον 
νά ■ έπαγρυπνή τις διπλασίως, διότι είς τά 
μέρη ταΰτα συνήθως επικρατεί ομίχλη. Δέον 
δέ νά έχητε πάντοτε ύπ’όψιν, δτι είς τά μέρη 
ταΰτα τοΰ Ατλαντικού συναντώνται οί πάγοι 
οδτοι μέχρι τοΰ πλάτους τής Νεαπόλεως, ήτοι 
πολύ μακράν τοΰ πόλου!

Ή έπίδρασις τών πάγων τούτων δέν έξα- 
σκεΐται μόνον έπικινδύνως είς τήν ναυτο- 
πλο'ίαν άλλά δρ5έ καί έπι τών κλιμάτων τών 
ευρωπαϊκών ακτών. Ή πλέον ή ήττον με
γάλη άφθονία τών πλεόντων βράχων μεταβάλ
λει συνάμα τήν θερμοκρασίαν τοΰ άέρος ώς καί ■ 
τοΰ υδατος. Τουντεΰθεν αί έπερχόμεναι με- 
ταβολαι έν τφ κλίματι τών Βρετανικών νή- ’ 
σων καί τής Άνατλ. Εύρώπης, ιδίως έάν ή 
αφθονία τών πάγων έχει τήν αύτήν διεύθυν- 
σιν έπί τινα συνεχή έτη. "Ισως τούτο συν- 
τελέση κεφάλαιον τής Μετεωρολίας τοΰ μέλ
λοντος, όπόταν αί παρατηρήσεις έξακολουθη- 
σωσιν έπί μεγάλην τινά σειράν έτών.

(Έκ τοΰ Γαλλικού)
Φ. Π.

ΣΤΟ ΓΛΓΚΟ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΑ
"Αγρια λύπη μάς σκεπάζει, 
μάς μαυρίζει τή χαρά.
Και τή; δάφνες μας της γέρνει 
ή μεγάλη ή συμφορά.

Κολασμένη βασκανία ! 
Φθόνου Ανήμερη ματία 
μάς σκοτώνει τόν Πατέρα, 
τό γλυκό μας Βασιληά.

Μέσ’ στήν πόλι τ’ "Αϊ Δημήτρη 
στέκει Ακοίμητος φρουρός, 
ποΰ τοΰ χάρισε ή Νίκη 
κι' ό δαφνόστεφός του γυίός.

Τ' άγΙο αϊμά του τής δίνει 
κι’ άλλο χρίσμα ‘Ελληνικό, 
τό στεφάνι ποΰ στολίζει 
μέτωπο μαρτυρικό.

Στρατιώτης τής Πατρίδας, 
καί στό σύνθημα πιστός. 
Προχωρείτε, "Ελληνες, κράζει, 
εγώ μένω έδώ Φρουρός.

Τοΰ πρωτότοκου τοΰ γυΐοΰ σου 
θρήνει, 'Ελλάδα, τό χαμό.
Καί στής φθονερής τής μοίρας 
μπροστά σκύψε τό γραφτό.
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πάλη μεταξύ άντιθέτων σκέψεων έν τή διά
νοια του άχρις ου άπομείνη κυρία τοΰ πεδίου 
τής δράσεως ή παρούσα κατάστασις, είς την 
όποιαν εύρίσκεται. Λέγει τις συνήθως προκει- 
μένου περί τι/ος ζητήματος άπαιτοΰντος ώρι- 
σμένην άπάντησιν : αθά σκεφθώ».—Καί θε
ωρεί τό μάλλον άπλούστερον τών πραγμάτων 
νά θέση έν γραμμή τάς διαφόρους σκέψεις τάς 
όποιας ή διάνοιά του ήγωνίσθη διά νά τάς 
έφεύρη. Έάν μικράν τις προσοχήν έν τούτοις 
δώση ! Έάν προσέξη είς τάς διαφόρους άνα- 
λαμπάς, άτινας ή διάνοια διαρκώς έκτοξεόει! 
Καί μεθ’όποιας μεθοδικότητος ! Μεθ’ όποιας 
ταχύτητος καί άκριβείας.

Κατόπιν τής προδοσίας ένός φίλου μετα
βάλλει τις όπως δήποτε τάς περί φιλίας ιδέας 
του. Μετά τήν άποτυχίαν ενός έρωτος άπο- 
μακρύνεταί τις άσυναισθήτως τοΰ ρωμαντι- 
σμοΟ, προσεγγίζω·? τόσον περισσότερον .είς την 
πεζήν πραγματικότητα, οσον ή άπογοήτευσις 
ύπήρξεν ισχυρότερα. Μετά τήν άποτυχίαν 
μιάς έπιχειρήσεως τό θάρρος έξαλείφεται, ή 
άποθάρρυνσις περισφίγγει τήν καρδίαν, αί ελ
πίδες συντρίβονται, και ή μεταβολή έπέοχεται 
πάραυτα. Ό άνθρωπος αύτδς τότε, ή θά ύπο- 
χωρήση φιλοσοφών έπί τής καταστάσεως, η 
θά έξαγριωθή ζητών διά παντός μέσου νά 
πραγματοποιήση τάς βλέψεις του.

Άναμφιβόλως δέν δύναταί τις νά άριθμηση 
ολας τάς περιστάσεις, αίτινες συντείνουσιν είς 
τήν τροποποίησιν τής διάπλάσεως τοΰ χαρα- 
κτήρος. Θά ήτο δύσκολον, καί άκόμη περισ
σότερον περιττόν.

Άλλά γενικώς έκφράζων τις τήν ιδέαν του 
έπί ταύταις δύναται δικαίως νά είπη οτι αί 
περιστάσεις έπειρεάζουσι τάς σχετικά; συν
αισθήσεις. Διότι έν συμβάν, τό όποιον δύνα
ται νά παρεμβάλλη νέαν γνώμην έπί ενός ζη
τήματος, άφορ$ μόνον τό σχετικόν συναίσθημα. 
Δύναταί τις νά άλλάζη ίδεαν ώς πρδς τούς 
φίλους του, τάς σχέσεις του, τάς ύποχρεώσεις 
του προς τινα, ή τήν άποστροφήν του πρός· 
ετερον, χωρίς δι’ αύτό νά μεταβληθή κατά τά 
άλλα. Κατόπιν βραχείας τινός πείρας έν τή 
ζωή ό καθείς σχηματίζει ώρισμένας γνώμας, 
άναλόγως έννοεΐται τών έντυπωσεων, άτινας 
έδοκίμασεν. Έάν μία τοιαύτη τις γνώμη τύ- 

- χει εσφαλμένη, τήν άντικαθιστ^ δι’ άλλης 
κατ' αύτόν άκριβεστέρας. Καί ή κατάστασις 
αυτή έξακολουθεΐ. Είνε τό σχολεΐον τής ζωής. 
Απορρίπτει τις διαρκώς άρχάς, άτινας άλλοτε 
διέπλασε καί έθαύμασε, παραδεχόμενος έτε- 
ρκς, αίτινες τφ φαίνονται μάλλον άκριβεϊς 
όπως άλλως τε ή πείρα καί ή ήλικία του τάς 
παριστάνουσι. Τελευταίου δέ είς έπίμετρον, 
δταν. βαθμηδόν άποψύχεται ή καρδία του ύπδ 
τόν παγερόν τοΰ θανάτου πέπλον, έκφέρει την 
τελευταίαν λέξιν, τήν μόνην άληθή πλήν λυ_

ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Έάν ήδύνατό τις νά είσδύση είς τήν άχανή 

άβυσσον την όποιαν περικλείει ό άνθρωπος έν 
έαυτφ καί νά ρίψη βαθύ βλέμμα ποοσπαθών 
νά διασαφίση τάς ίδέας αίτινες γεννώνται έκ 
διαφόρων περιστάσεων, έάν ήδύνατο νά παρα
κολούθηση έπισταμένως τάς σκέψεις διανοίας 
τινός, ήθελεν εύρεθίί προ τοΰ θάμβους άλλά 
κα'ι προ τοΰ δέους!

θά έθαύμαζεν έν πρώτόις την άπειρίαν τών 
ιδεών, τήν μεταβολήν τών πεποιθήσεων τήν 
ταχύτητα ώρισμένης κρίσεως.

Θά έπτοεΐτο τήν Ιντασιν τής θελήσεως, 
τήν έκμηδένισιν τής συνειδήσεως.

Και τελευταίου θά έπτοεΐτο πρό τίς μετα
τροπές και αυτές τί? τρυφερότητος είς αί
σθημα άγριον καί θηριώδες.

Ή διάνοια αυτή, ήτις περιλαμβάνει έν εαυ
τοί τό άπειρον, ήτις διατρέχεται ύπό μυρίων 
σκέψεων, ή μυστηριώδης αυτή διάνοια, ήτις εύ- 
ρισκεται και έπι τής γής καί μακράν ταύτης, 
ήτιςάναμιμνήσκεται τών παρελθόντων, καθ’δν 
χρόνον πλάττει ελπίδας διά τό μέλλον ! Κανο
νίζει ταύτοχρόνως τά αισθήματα καί τάς βλέ- 

. ψεις, έργάζεται άεννάως, ρυθμίζει τάς πράξεις 
συμφώνως τών περιστάσεων, άγνοεΐ τόν δι
σταγμόν· διατηρεί έν έαυτή τό φώς τής μνημης, 
άναπαριστ^ έκάστοτε όλα τά γεγονότα μετά 
τών ελάχιστων αύτών μερών. "Ολον τό άπειρον 
μέχρι τών άποτάτων αύτοΰ ορίων, δπως κατά, 
φαντασίαν δυνάμει αυτής πάλιν δυνάμεθα νά 
φκντασθώμεν, εύρίσκεται έν τή διανοία ένός 
άνθρώπου. Καταπληκτικόν τοΰτο έν τή άλη- 
θείοι του. Μυστηριώδες έν τή τελέσει του. 
Άλλά διατί νά είσδύσγ είς άνθρωπος είς τάς 
σκέψεις ετέρου άνθρώπου και όχι έν τοΐς έαυ- 
τοΰ; Διατί νά θαυμάση έν τφ άλλω j Δέν θά 
ήτο προτιμώτερον νά μελετήση αυτόν έαυτόν ;

Άναμφιβόλως ούδέποτε θά ήδύνατο νά παρα
κολουθήσω) τάς σκέψεις άλλου τόσον ακριβώς 
δπως τάς ίδικάς του. Άλλ’ όταν εύρίσκεται 
τις ύπό τήν έπήρειαν μιάς έπιδράσεως, ήτις 
άναμοχλεύει τά πάθη, συγκλονίζει τάς πεποι
θήσεις καί μεταβάλλει τά δρμέμφυτα, είναι 
όλως υποκείμενος είς τήν έπίδρασιν ταύτην, 
ώστε δχι μόνον ούδόλως σκέπτεται τήν μετα
βολήν, ήτις έν έαυτφ γίνεται, άλλά καί έάν ■ 
είσέτι ήσθάνετο έν τφ καθόλφ 
του τί άζιον προσοχής ήθελεν εύρη αύτό έν
τελώς φυσικόν. Αισθάνεται μέν τάς ιδέας του 
πρός νέαν διεύθυνσιν τεινούσας, ύποχωρούσας 
τάς άρχάς του, νέας βλέψεις άναφανείσας.

Άλλα πάντα ταΰτα θεωρεί άποτελέσματα 
τής σχετικής περιστάσεως. Δεν διαβλέπει 
κατά πόσον ήλλαζαν τά φρονήματα του άλλ’ 
ούτε άντιλαμβάνεται τδ άποτελεσμα τής 
αλλαγής αύτής, τό όποιον είνε ή συγκρουομένη 

τών σκέψεων

πηράν.'Ηζωή είνε τδ βρχχύτέρον τών όνείρων. 
’Ενίοτε παράδοξος τις γνώμη έκφέρεται 

■ύπό τίνος. Πάντεςέν αύτή αισθάνονται καί τό 
ξένον καί το έκπλήττον. Είς τόν άπαρτιζόμε- 
υον κύκλον τών άκουόντων ήχοι ώς κίβδηλον 
νόμισμα έπιφέρον είς όλους τήν κατάπληξιν. 
Όί μέν τήν θεωροΰν γελοίαν, οί δέ άκριβή. 
’Έτεροι άκατανόητον, άλλοι δέ άσύγκριτον. 
Ά,λλά διά τήν ποικιλίαν ύπάρχουσι καί τινες- 
•αίτινες τήν θέωροΰν άνόητον, ένφ κάποιος κι
νεί είρωνικώς τήν κεφαλήν.

Ούδείς όμως σκέπτεται τάς αίτιας, αίτινες 
•έπέδρασαν ούτως ώστε νά σχηματισθή ή γνώμη 
αδτη. Δέν είναι τις οΐος φαίνεται άφ’ έαυτοΰ. 
-Διότι έάν σοβαρά καί άπρόοπτος περιπέτεια 
ΤοΟ βίου επιφέρει μετατροπήν τών φρονημά
των,. ύπάρχουσι περιστάσεις αίτινες άρχικώς 
■διαπλάττουσιν ολας τάς σκέψεις μιάς καρδίας, 
αίτινες παράγουσιν, αύταί άδται, άγνωστα 
τοΐς άλλοι; αισθήματα, αίτινες προδιαγράφου- 

,σιν ώρισμένην δράσιν καθ’ άπαντα τον βίον 
Ανθρώπου τινός,

Τδ περιβάλλον, τδ οποίον περιστοιχίζει την 
παιδικήν ήλικίαν, αί πρώται έντυπώσει; τής 

•ζωής, τάς όποιας ή νηπιώδης έπ κατάστασις 
τοΰ παιδδς -μόλις άντιλαμβάνεται, δέν έξαλεί- 
■φονται, όχι 1

Αί εντυπώσεις αύται έξησθενημέναι ύπό τοΰ 
χρόνου, κεκαλυμμέναι ύπδ σωρείαν άλλων, ύφί- 
στανται πάντοτε.

Χωρίς νά άναφαίνωνται, έπιδρώσιν έν τού
τοι; έπί τής άντιλήψεως, τήν όποιαν έπιφέρει 
•ή'βπαρξι; .τής ένεργείας. Διαπνέεταί τις ύπ’ 
αύτών, καί άποτυποΰνται αδται τόσον πιστώς 

άν τφ χαρακτήρι, ώστε εύρίσκει τις τήν άπή- 
χησιν αύτών τόσον είς τάς σκεψεις, δσον καί 
είς τάς έκφράσεις. Τόσον είς κυρίαν άφετηρίαν 
τών έργων, δσον καί είς άδρανή ένέργειαν τής 
χαταπτώσεως.

Κατέχει τις άφ’ έαυτοΰ τάσεις τινάς ,δλως 
άνεξηγήτους, γενικώς όμως τό πλεΐστον τών 
χαρακτήρων, διαπλάττεται έκ τών περιστά
σεων τοΰ πρώτου σταδίου τής ζωής.

Δέν είνε τις κακός διότι τδ θέλει. Άκόμη 
-δέ περισσότερον ούδείς παραδέχεται νά θεω- 
φήται παρά τών άλλων ώς κακός. Πάν o,Tt 
κάμνει, τδ νομίζει όρθότατον.

Αί άρχαί, τάς όποιας έσχημάτισεν περί τής 
κοινής παραδοχής τών ορών τής ζωής υπήρξαν 
λανθάσμέναι. ’Αντιλαμβάνεται ύπό άλλην έπο- 

■ψιν τά περί αύτόν. Ζή μάλλον τρόπον τινά 
άσυνέιδήτως διά τον έκφραζόμενόν περί άύτοΰ, 
άν τελεία δέ γνώσει τών καθηκόντων αύτοΰ, 
δι’ αυτόν τδν ίδιον.,

Έάν δε έτι μάλλον θελήσγι τις νά δίάσα- 
•φίσγ τάς ιδέας τάςπράξείς κάί τήν δράσιν ένός 
■τοιούτου άνθρώπου, έάν θέληση νά είσδύσή έν 

ταΐς σκέψεσι αύτοΰ, ταΐς διαπλαττομέναις άνα- 
λογως τών διαθέσεων, ύφ’ ών έμπνέεται, έάν 
άφεθή είς τούς διαλογισμούς τής διανοίας του, 
τής πλανηθείσης ταύτης διανοίας του, έν τή 
σ^αλερφ αύτής άντιλή'ψει, θέλει άίσθανθί; εί- 
σετι τήν ψυχρότητα κκΐ τήν περιφρόνησιν;

Ό οίκτος έν τούτοις μόνον αρμόζει διότι ό 
κακός είναι άξιος μάλλον οίκτιρμοΰ.

’Αλεξάνδρειά
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΤ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ταξειδιώτης άναγκάσίΐείς νά διανυκτερεύση εϊς 
μικράν πόλιν καί μή ευρών δωμάιιον εΐ; τδ μόνον 
έκεϊ ύπάρχον κςκρενεΐον καί ξενοδοχείου ένταυτφ, 
δέχεται νά κοιμηθή έπι τοΰ μπιλλιάρδου.

Τήν έπομένην ζητήσας τδν λογαριασμόν, βλέπει 
μετ’ Απορίας ότι έσημειοΰντο 6 φράγκα διά τδ τί
μημα τή; κλίνης.

— Πώς! άναφωνεϊ, εξφράγκα δι* ίνα τέτοιο 
κρεββάτι.

— Κύριε, άπαντφ δ ξενοδόχος, εκπλήττεστε ; 
Διά τδ μπιλλιάρδον περνώ 60 λεπτά τήν ώραν' Τδ 

‘έκρατήσατε 10 ώρας, δρα !....

'Β σκήνή εϊς ένα χορόν :
Ή δϊκό&σποινα πλησιάζει ένα νέον έκ τών προ

σκεκλημένων καί τδν έρωτά :
— Δέν χορεύετε σείς ;
— Δέν εύρίσκω ντάμαν.
—’Καί γιατί δέν πέρνετε τήν δεσποινίδα Α.... ;
— ’Εκείνο τό βαρέλι; Τί λέτε! προτιμώ καλλί

τερα.νά σέρνω ένα κάρρον....
— Ναί, 5λλ’ ή δεσποινίς Α. εϊναι εκατομμυ- 

ρίόίχος ! .
'Η παρατήρησις αΰτη έπιφέρει τδ αναπόφευκτου 

αποτέλεσμα. ‘Ο νέος στρέφεται πρδς τήν παχύ- 
σαρκον δεσποινίδα, ήτις έν τφ μεταξύ είχεν ά*δύση 
τδν διάλογον :

— Δεσποινίς, λέγει αύτή μέ έπίχαρι μειδίαμα, 
δέχεστε νά χορεύσετε μαζί μου. ενα βάλς ;

—Άδύτατον, κύριε, άπαντφ εκείνη.
— Καί διατί ;
— Διότι εϊμα·. πρόεδρος μιας φιλοζφου Εται

ρείας καί δέν δύναμαι νά έπιτρέψω ένα κάρρδν ’βαρύ 
ωσάν έμέ νά σέρνεται άπδ ενα γάιδαρον άσθενικδν 
ωσάν εσάς !

Et; τδ τραπέζι γίνεται λόγος περί Ιστορικής 
χρονολογίας τήν όποιαν ot δαιτυμόνβς δέν ένθυ- 
μοϋνται.

— Πες μας την έσύ, κύριε Νίκο, λέγει εϊς έξ 
αύτών πρδς τδν παρακαθήμβνον νεαρόν πρωτότοκον 
τοΰ οίκοδεσπότον, ποΰ εϊσθε τελειόφοιτος τόϋ γυ
μνασίου.

Ό νέος Δμηχανεΐ, ταράσσεται καί δ πατήρ πα
ρεμβαίνει έπιεικώς.....

— Ξέρετε.... δ καϋμένος ό Νίκος εϊναι μόλις
δεκαπέντε ήμέρας ποΰ έπήρε τδ άπολυιήριόν τού!...
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40. Αίνιγμα.

Έτσι άλύτης,. δν _μ’ άφήση 
βέβαια δέν είμαι μαύρη 

. *Αν μέ παραξυτονίοη .
£νά δένδρο άμέσως ύεύρη.

41. Αίνιγμά.
Μέ δυό ρήματα μονάχα 

δά μοδ κάμης μιά χαρά 
Κάποιαν άπό τάς έννέα 

πού όπήρχαν μιά φορά.
42. Αίνιγμα.

Όπως είμαι μέ φοβοβνται 
δλοι οί κακοποιοί 

Αν μοβ βγάλης ενα γράμμα 
ζώον γίνομαι φωνή·
—ι

ΔΓΣΕΙΣ UNETMATIKQN ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Ι8«υ ΤΕΥΧΟΥΣ

.35· Σίμων—ή - δίς=Σιμωνίδης
36. Σκΰρος—Σύρος
37. Φιλοποία νεότητας, γήρατος άνάπαυσις.
38. Βέλος οξύ
39. Έ ύποψία είναι έλάττωμα.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ν. Κ. ΜαοααΙίαν. ’Επιστολή χαί χρήματα έλή

φθησαν, εΰχαριστουμεν. Παραγγελία σας εστάλη.— 
17. Σ. Σαψοϋνια. ’Επιστολή καί χρήματα έλήφθη
σαν. Εΰχαριστοΰμεν. Γράφομεν καί στέλλομεν παραγ
γελίαν σας.—J. Σ. Τιογίντην. Σύνδρομα! έλήφθηοαν 
εΰχαριστοΰμεν πολύ, ταχυδρομικώς έγράψαμεν.— ,Π. Σ. Σαμοοϋντα. Επιστολή καί συναλαγματιχαΐ έλή
φθησαν, εΰχαριστουμεν άπηντήσαμεν.· n **. 
Επιστολή καί έπιταγή έλήφθησαν, παραγγελία έχτε- 
λεΐται, ταχυδρομικώς έγράψαμεν.—Κ, Ο. Fremantle. 
’Επιστολή και συναλλαγματική έλήφθησαν. Εΰχαρι- 
στουμεν πολύ. Συνεμορφώθημεν πρδς γραφόμενα σας. 
Έγράψαμεν.—Ν. Κ. ΐίαίαροσίακαγα. Δύο σύνδρομα! 
έλήφθησαν. Εΰχαριστουμεν. Γράφομεν.—Κ. J. Β<3- Jtov. Συνδρου-αί έλήφθησαν. , ’Αποδείξεις έστάλησαν.

ΜΟΥΣΙΚΗ
13-15 Στοά ΆροακιΙου 13-15 

ΑθΗΝΑΙ
"Ολη ή κλασική μουσική.
"Ολα τά νεώτερα SUCCeS.
"Ολα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων 

συνθετών.
Τά νεότερα 'Ελληνικά εμβατήρια.

Γ. Λαμπελέτ ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
Θ. Σακελλαρίδου . ΕΛΑ ΔΟΞΑ
Σπ. Σαμάρα ΟΙ ΝΙΚΗΤΑΙ
Μ. Καλομοίοη ΕΜΠΡΟΣ
Τ. Καίσαρη ΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

*0 ’Εκδοτικός οίκος «Μουσική» χάρις είς 
τήν ίδρυσιν τοΰ χαρακτικού του τμήματος ά- 
νάλαμβάνει τήν έκδοσιν μουσικών τεμαχίων 
και διά λογαριασμόν τρίτων είς τιμάς συγκα
ταβατικά?.

ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΚΙΕΡΟΑΟΠΟΝ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1913

Κ ΣΚΟΚΟΥ
- Έζεδόθη πλούσιον είς ύλην ένδιαφέρουσάν 

και πλούσιον είς εικόνας καλλιτεχνικάς. Ή 
Διεύθυν.σις τής «φύσεως» άναλαμβάνει τήν 
άποστολήν παντί προαποστέλλοντι τό τίμημα, 
ήτοι φρ. 6 ελεύθερον ταχ. τελών.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΒΡΕΤΟΥ
’Επίσης έξεδόθη καί τό κάλλιστον τοΰτο 

Ημερολόγιου, πλούσιον ωσαύτως είς ίλήν ει
κόνας και παντοίας ενδιαφέρουσας πληροφο
ρίας και άποστέλλεται ελεύθερον ταχ. τελών 
παντί προαποστέλλοντι φρ. 3.

ΠΡΘΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ΜΑΣ
Καθυστερήσαντες Βνεκα τοΰ πόλεμόν 

τήν τακτικήν έκδοσιν τών φύλλων της* 
«Φνόεως» άνεπληρώσαμεν ήδη τήν έλ- 
λειφιν, άντικαταστήσαντες τό κενόν διά
των δΰο τούτων φύλλων τοΰ Νοέμβριον 
καϊ Δεκέμβριον καϊ ήδη άπό τοΰ προσε
χούς φύλλου τής 1ης Ιανουάριον έπανερ- 
χόμεθα είς τήν σειράν.

Ή Διενβυνάις

Τό Πανόραμα τ·ης Ελλάδος καί τόμοι τής 
Φύσεως χρυσόδετοι άποστέλλονται έλεύθερο-. 
ταχ. τελών παντί προαποστέλλοντι τό άντί- 
τιμον αυτών, ήτοι φρ. 12 διά τό Πανόραμα 
εικονογραφημένου 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 και 
πάσης βιβλιοθήκης.

φακέλλων κτλ.

ΦΩΤΟ-ΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Κατασκευάζονται παντός 
j δους ζιγκογραφίαι (κλισέ) χαί 

παντός μεγέθους είς μέτριας 
τιμάς χαί αυθημερόν.

Κατασκευάζοντας δμοίως 
κλισέ δςά δελτάρια, επικεφα
λίδες επιστολών, λογαριασμών,

Ενοικιάζονται 'καί πωλοΰνται κλισέ μεταχειρι-
f ... _’Λ^„ —...............................’ΤΪ..-_-*ΐϊ_σμένα διά περιοδικά φύλλα, συγγράμματα, Ημερολό

για, ’Εφημερίδας κτλ. είς συμφερούσας τιμάς.
Ή Διεύθυνσις αναλαμβάνει τήν προμήθειαν και 

αποστολήν εις τάς ’Επαρχίας καί τδ Εξωτερικόν 
παντός αντικειμένου έπ! μικρά προμήθεια, άρκεΓ να 
καταβάλλονται τδ αντί-ημον καί τά ταχ. τέλη.

’Εγγράφονται συνδρομηταί είς οίανδήποτε ’Εφη
μερίδα ή περιοδικόν.

Δίδονται δωρεάν πληροφορίαι έπ! παντός ζητήματος. 
Δέχεται καί αντιπροσωπείας Γραφείων καί Κατα- 

στηαατων.


