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II ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΕΔΑΝ (*).

'Ο στρατηγός Λνχρώ δέχετα ι τή ν  γ εν ικήν  α ρχη γ ία ν .
Π ρώτιστη αύτοΰ άπόγασ ις·

Ό  στρατηγός Δυκρώ κατεγίνετο, όπως κατασκευοίση άνω 
της Ζιβον χαρακώματα τινα προς ύποστηριξιν τοΰ πυροβολι- 

κοΰ αυτοΰ, όταν αξιωματικός τις τοΰ γενικού επιτελείου τοΰ 

στρατάρχου, δ ταγματάρχης Ρΐρ (Riff)» έλθών άνηγγειλεν 
αυτω ότι δ στρατάρχης έτραυματισθη, και άνεθετεν αύτω την 
διεύθυνσιν τοΰ στρατοΰ. Μετά στιγμάς τινας δέ έπεβεβαιώθη 
αυτω είδησις παρά τοΰ στρατηγοΰ Φώρ (Faure), άρχηγοΰ 
τοΰ γενικοΰ επιτελείου τοΰ στρατοΰ, οστις ·ηρχετο νά τεδη 
μετά τοΰ Επιτελείου αυτοΰ εΐς τήν διάθεσιν τοΰ νέου άρχη
γοΰ (*). Ό  στρατηγός Δυκρώ δεχόμενος την άνακοίνωσιν ταυ- 
την λέγει*

(*) Συνέχεια" ίδέ το ιτροηγοόμενον φυλλάδιον.
Σ. Σ. (1) Ό  στρατηγός Βεμπ'ρεν επικρίνει, πικρώς τον στρατηγόν 

Φώρ καί τους άςιωματικούς τών γενικών Ιπιτελών, γενικώς τε και με

ρικώς, τοΰ στρατάρχου, διότι δέν Ήροσήλθον νά προοωέρωιιν αυτω τας
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«ΕΤναι πολύ αργά* ή εύδύνη είναι λίαν βαρεία. ’Αδιάφορον ! 
»θέλομεν μετ’ άποφάσεως τήν υποφέρει.»

Είτα στρεφόμενο; προ; τού; αξιωματικού; τοΰ επιτελείου 
«ροσέδηκεν·

«Ουδέ στιγμήν πρέπει νά χάσωμεν. Πρέπει νά άναλάβω- 
»μεν το τη ; χδές σχέδιον ήμών. Ό  έχδρός διασκεδάζει ήμας 

»Ιπΐ τοΰ ήμετέρου κέντρου, ένώ επιζητεί νά ύπερφαλαγγίση 
»τά ; πτέρυγα; ήμών. Ή  τοΰ Αϊγόκερω εΤναι ή αίωνία αύτοΰ 
«κινησι;. Τήν φοράν δέ ταύτην δέν δέλομεν εΤσδαι αρκούντως 
» Ανόητοι, όπως καταληφδώμεν διά τοιαύτης.»

Παρευδύ; δέ πέμπει νά ειδοποίηση τού; σωματάρχα; (’), 
ότι ό ς-ρατό; μέλλει νά συγκεντρωδη επί τοΰ όροπεδίου τή ; Ίλλύ.

Διαταγή δ’ έδόδη τώ στρατηγώ Φορζώ (Forgeot), Αρχηγώ 
τοΰ πυροβολικοΰ τοΰ στρατοΰ, οπω; διατάξκ  ̂νάβαδίση πάραυτα 
σύμπασα ή σκευή τοΰ πυροβολικοΰ· αί αύται δ’ έδόδησαν δια- 

ταγαί ε ί; το έπιμελητήριον σχετικώ; ώ ; προ; τά όχήματα 
τοΰ διευθυντηρίου (s).

Ώφείλομεν νά σπεύδωμεν Από στιγμή; ε ι; στιγμήν ό κίν
δυνο; έμεγεδύνετο. "Αν δ’ ό στρατηγό; Δυκρώ εΤχεν αμφιβο
λ ία ; τινά; ακόμη περί τή ; σοβαρότητο; τή ; δέσεω;, έκεΐνο, 
οπερ προ μικοοΰ είδεν, ήρκει νά διάλυση αυτά;.

Στιγμά; τινα; πριν λάβη τήν διαταγήν τοΰ στρατάρχου, κο-

έαυτών δπηρεσίαί. Ό  δλως διάφορο; τρόπος, u-εθ’ ου προσηνέχδησαν 
προς ήμάί, δίδε; αφορμήν να ύποδέσωμεν, oxt ό στρατηγοί κακώς υπη- 
ρεχήθη ότχο χης μνήμηί αύχοΰ.

Σ. Σ. (1) Διαχί κατ’ αυτήν χήν στιγμήν ό στρατηγοί Βέμπφεν δϊν 
προήγαγε χήν χήί υπηρεσίας Ιπιστολήν αύχοΰ καί δέν άπήχησε χήν άρ- 
χηγίαν;

Σ. Σ. (2) ΤοΰΟ’ οπερ Ιςηγεϊ π ώ ί πολλά δχημαχα χοϋ χ^οοβολ’.κοϋ 
χαί χοΰ διευθυντηρίου άφίχθησαν εν'Ροκροα και έν Μεζιέ.
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μισδεΐσαν παρά τοΰ ταγματάρχου 'Ρ ΐφ, έκ τών υψωμάτων τή ; 
Ζιβόν είχε παρατηρήσει διά μέσου τή ; ομίχλη; όγκώδει; μέ- 
λανα; σωρούς διαβαίνοντας δύο χιλιόμετρα μακράν καί μετα- 
βαίνοντας, σχετικώς προς αύτόν, έκ δεξιών προς αριστερά. 
Διέταξε δέ νά πέμψωσιν αύτοΐς δεσμίδας τινάς χαλάζης (rai- 
tra ille) (’ ). Τά συνηδροισμένα στρατεύματα διεσπάρησαν καί 
έλαβον τήν πρός τά πρόσω πορείαν.

’Εν αύτή δέ τή στιγμή χωρικός τις έλδών ένεχείριζεν αύτώ 
επιστολήν τοΰ δημάρχου Βιλλέρ-Σερναΐ, άναγγέλλοντος, ότι 
από τής πρωίας πολυάριδμα Πρωσσικά στρατεύματα διέβαι- 
νον τό Βιλλέρ-Σερναΐ καί Φραγχεβάλ. ΊΙ πρόδεσις τοΰ έχβροΰ 
έντελώς κατεδεικνύετο διά τής διευδύνσεως ταύτης. Ήδελε νά 
κόψη τήν τελευταίαν ημών ύποχωρήσεως όδόν διά τοΰ Ίλλύ. 
’Εμέλλομεν δέ νά ύπερκερασδώμεν, άν ταχεία άπόφασις δέν 

έλαμβάνετο.
«Ίίμην, έγραφε μετά τινας ημέρας 5 στρατηγός Δυκρώ 

» πρός τινα φίλον του, όλος είς τάς δλιβεράς ταύτας σκέψεις, 
»ότανηλδον νά μοί Αναγγείλωσιν, οτι ώνομάσδην γενικός άρ- 
»χηγός τοΰ στρατοΰ. Οϋδ’ έπί στιγμή·; έδίστασα. Μάτην δ 
» Αρχηγός τοΰ επιτελείου μου, δ υπασπιστής μου, μοί έκαμον 
»παρατηρήσεις, λέγοντές μοι, οτι τά πάντα καλώς εβαινον, 
»δτι ή ήμέρα μόλις ήρχιζε, καί ότι ήδύνατό τις νά περιμένη.—  
» Περιμένειν τ ί ; άπεκρίδην αύτοΐς, ώστε πληρέστατα νάύπερ- 
»φαλαγγηδώμεν, Ούδέ στιγμήν πρέπει νά χάσωμεν. Έκτελέ- 
»σατε τάς διαταγάς μου. ’Αρκοΰσιν αί σκέψεις (2).»

Σ. Μ. (1) Καχα Χαντζερήν χάλαζα=πολυβολή καί χαλαζοβολία 

= χο δια πολυβολών βάλλειν.
Σ Σ. (2) Ό  στρατηγός Δυκρώ ούδεμίαν είχε λάβει οδηγίαν τοΰ 

στρατάρχου, Ά πδλΰτω ; ήγνόει ποΐαι ησ*ν αί προθέσεις αύτοΰ, ίαν



Ό  δέ στρατηγός άναχωρει τροχάδην προς τήν διεύθυνσιν 
τοΰ 12ου σώματος, Γνα ίδη άν δ στρατηγός Λεβρέν συνεμορ- 
«ρουτο ταΐς διταγαϊς αύτοΰ.

ΣυγδιάΛεζις μ εταζύ  τω ν στρατηγών Λυχρω  

καί Λεβρέν.

Τών κλιμακίων εν υποχωρήσει σχηματιζομένων διά τοΰ 
δεξιοΰ, το δωδε’κατον λοιπόν σώμα ώρειλε ν’ άρχίση τήν κί- 
νησιν. 'Ο στρατηγός Βόλρ είς το άκρον αριστερόν (1η μεραρ
χία  του 1ου σώματος) ώρειλε νά μένη δ τελευταίος, καί νά 
άποσυρθη διά τών δασών τ ις  Καρέν αμυνόμενος πόδα προς 
πόδα.

Ό  στρατηγός Δυκρώ ευρε τόν αρχηγόν τοΰ 12ου σώματος 
άριππεύσαντα, ώς προ μιχρΰ λαβόντα μώλωπά τινα.

ήθελε να συνάψω μάχην επιθετικήν ή άμυντικτ,ν Ιάν ήθελε να άναλάβτι 
την προς το Μοντμεδό πορείαν άύτοΰ (έκ τών γενομένων προσπαθειών 
παρα τοΰ 42ού σώματος πρός τό μέρος τής Βαζειλ ήδύνάτό τις νά δπο- 
Οέστι τοΰτο·), \ νά μάχηται δποχωρών πρός Μεζιέρ.

Έ πί τοϊς οροις τούτοις ό στρατηγός Δυκρώ ώφειλε παραυτίκα να λάβτ) 
αποφαβίν τινα- εχαμε 81 τοΰτο ά'νευ δισταγμού, και παραδεχόμενος τις, 
οτι δεν έκαμε την καλλιτέραν, δέν ήδύνατο να άρνηθήοτι ήθελεν εΤαθαι 
προτιμότερον να Ιξακολουθήστι τήν Ικτέλεσιν αύτής, ή να Ενεργή ά'νευ 
άποφασιίτικού σκοποΰ και καλώς ώρισμένου σχεδίου. ”Αλλως τε ό στρα
τηγός Βίμπφεν λέγει ο ίδιος, 8τι άνέστειλε τήν κίνησιν τής άρςαμένης 
δποχωρήσεως, Ιπειδη ήθελε νά ρ(ψτ\ τους Βαυαροδς Ιν τω Μεύίτι, δίχως 
έπανελθτι ακολούθως κατά τών έχθρικών σωμάτων, ατινα ήσαν πρός 

Βορ^άν τοΰ Σεδάν. Άλλαχοΰ λέγει οτι ήθελε νά κράτησή τάς θέσεις 

μέχρι τής νυκτός· Ιν τέλει δέ διατείνεται δ τι ήθελε νά διατρυπηστ, διά 
Καρινιάν πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ Μοντμεδύ. ’Εντεύθεν έκεΐναι αί δια- 

ταγαι καί άντιδιαταγαί, αί αβεβαιότητες Ικεΐναι, α?τινες συνετέλεσαν 
να ίιψωσι τον στρατόν εΐς άπερίγοαπτον άταςίαν καί νά τόν καταστη- 
σωσιν απολύτως ανίσχυρον.

«Σας άνεχοίνωσαν τάς διαταγάς μου' Αρχίσατε τήν κίνη- 
»σ ιν ;»  λέγει αύτώ δ γενικός αρχηγός.—-«Σας παρακαλώ νά 
«παρατηρήσητε, άποκρίνεται δ στρατηγός Λεβρέν, οτι εχομεν 
»τήν υπεροχήν. Οί Βαυαροί υποχωροΰσιν, οι ήμέτεροι στρα- 
«τιώται βαίνουσι καλώς* ήδελεν εΤσδαι δυστύχημα νά μή 
ϊώρεληθώμεν έξ αυτοΰ. Φοβοΰμαιμή ύποχωρητιχή τις κίνησις 
«άποθα^ρύνη αυτούς, χαι μετατραπη πάραυτα είς καταστρο- 
»ρήν.— ’Αγαπητέ μοι φίλε, Επαναλαμβάνει δ στρατηγός Δυ- 
»κρώ, δέν πρέπει νά διστάζητε* έν ω δέχδρόςμας διασκεδάζει 
«πρός τό μέρος υμών, είναι έτοιμος νά κινηδη όπως ύπερρα- 
»λαγγήσΐ9 ήμας· δ,τι συμβαίνει ένταΰδα, δέν είναι σπουδαίον. 
»Ή  άληδής μάχη θέλει εΤσδαι έντός όλίγου οπυδεν ήμών 
» πρός τό μέρος τοΰ Ίλλύ. Βλέπετε καλώς, προσθέτει δ στρα
τη γό ς , δεικνύων αΰτώ τά υψώματα τά Εκτεινόμενα από τοΰ 
»λόρου τοΰ Ίλλύ εΐς Φλοάν, βλέπετε καλώς τό μέγα έκεΐνο 
«όροπέδιον; πρέπει νά συγκεντρώσωμεν τόν στρατόν ήμών 
» πρός τήν διεύθυνσιν ταύτην. Τούτου γενομένου, δταν τό μέν 
«αριστερόν ήμών στερεώς στηρίζηται εΐς Ίλλύ, τό δέ δεξιόν 
»καλύπτηται υπό τοΰ Σεδάν, έσόμεθαέν καλη θεσει. Έάν άπα- 
«τώμαι, άν αί προνοήσεις μου δέν πραγματοποιώντας άν δ 
«εχθρός δέν ερχηταιπρός ήμας έκ τών νώτων και περιορισδη 
»νά προσβάλη ήμας κατά μέτωπον, τότε δέλομεν κάμει περι- 
» στρορήν επιθετικήν έπι τοΰ κέντρου ήμών καί θέλομεν χρη- 
ϊμνίσει αυτόν έντη ■χαράδρα της Ζιβόν. Σας το έπαναλμβάνω, 
»δέν πρέπει νά διστάζητε.—  Έκτελέσατε τάς διαταγάς μου.»

Γ0  στρατηγός Λεβρέν δέν έπέμεινε πλέον καί είπεν οτι έμελλε 
πάραυτα ν’ άρχίση τήν κίνησιν.

Εννοείται δέ ότι ητο λυπηρόν διά τόν αρχηγόν τοΰ 12ου 
σώματος νά έγκαταλείψη καλάς θέσεις και νά διακόψη Επιτυ
χίαν. Ά λλ ’ έν πολέμω πρέπει νά μάθη τις νά κάμνη θυσίας



καί νά κάμνη αΰτάς ταχέως. Σοχνα'χις 86ο σκοποί παρουσια'- 
ζονται· πρέπει νά έγκαταλιμπάνη τον ένα καί νά τρέχη προς 
τον έτερον. Ό  Βέλων δέ νά επιτυχή άμροτέρους διστάζει, τα
λαντεύεται, καί διαμοιράζων τά μέσα αυτοΰ, τά μηδενίζει.

Προφανώς οϋχί έπί τη έλπίδι νίκης ό γενικός Αρχηγός 
έ'λαβε την Απόφασιν νά έγκαταλείψη το οροπέδιον της Ζιβόν 
καί να μη εςακολουδηση τήν μικράν υπεροχήν του 12ου σώ- 
ματος, αλλ εαν οεν ηλπιζε πλέον την νίκην, έπρεπε νά πράξη 
παν ό,τι άνδρωπίνως ητο δυνατόν, οπως άνοιξη εαυτώ δίοδον. 
Αναβάλλων, Αναμενων, Αφηρει τά μέσα της πραγματοποιή- 
σιως αυτής.

/7«ρ2 τοΰ όννα τοΰ  τής ύποχωρήσεως τον στρατοΰ  

πρός βορφ&γ, χαθ  ή ν  σ τ ιγ μ ή ν  ό στρατηγός  

Αυχρώ Λαμβάνει τή ν  α ρ χ η γ ία ν .

Δια πάσης Ουσίας επρεπε να διεξελδωμεν. Νά διατρυπήσω- 
μεν προς Καρινιάν ! Εάν τήν 30 ή 31 έπράττομεν τούτο, είς 
βεβαίαν έπορευόμεδα απώλειαν τότε, οτε ό έχδρός είχε διαβή 
τον Χιέρ έν μεγα'λαις δυνα'μεσιν. Ί ΐτο  παραφροσύνη. Δι’ οντινα 
ιιόε τά έοαφος ή είξεόρει καί νάΑναγινώσκη έπί του χάρτου, 
ή υπόδεσις αΰτη δέν είναι συζητήσιμος.

Ά λλ ’ ύπελείπετο ή ίδός του βορδα. Τήν έβδόμην καί ήμί- 
σειαν ωραν, καθ’ ην στιγμήν ό στρατηγός διέταττε τήν ΰπο- 
χωρητικήν κίνησιν, οέν ητο αΰτη πραγματικώς άποκεκλει- 
σμενη καί ηουνατο ακόμη νά σώση ήμας.

Τώ όντι (όρα επι τών χαρτών έν τώ τελεί τοΰ πονήματος 
τάς δεσεις του Γερμανικού στρατού τό εσπέρας τής 31ης καί 
της 1ης τήν πρωίαν.) ή πρωτοπορεί* τοΰ 11ου Πρωσσικοΰ 
σώματος, οπερ είχε διαβή τόν Μευσην έν Δογχερΰ, καί έπο-

ρεύετο παρά τη χερσονήσω τοΰ Ί ζ ,  ευρίσκετο έ* τη ωρα 
ταΰτη λίαν Ακροσφαλής είς Βρίν τοΰ Δάσους (B rigue-au 
Bois)· ήδυνατο δέ τις νά πιστεΰση, οτι ήδελεν εΐσδαι δυνατόν 
νά τήν Απωδήση, έν ωτό λοιπόν τοΰ στρατοΰ, στερεώς έν Ίλλΰ 
έγκατεστημένον, ήδελεν Αναχαιτίζει διά τοΰ κέντρου καί τοΰ 
αριστεροΰ τας προσπαδείας τοΰ έχδροΰ, ζητοΰντος υπό το πυρ 
τοΰ φρουρίου τοΰ Σεδάν νά Ανα^ηχηδή έπί τά υψώματα τοΰ 
δάσους τής Καρέν. Τό 5ον Γερμανικόν σώμα, οπερ βραδυ- 
τερον έμελλε νά ένωδή μετά τοΰ 11ου, εΤχεν έγκαταλείψει τό 
Χεμερΰ έντός τής πρωίας καί ευρίσκετο ακόμη μακράν του 
πεδίου τής μάχης. Έκεϊδεν δέ συνήντα τις πλέον τήν Βυτεμ- 
βεργικήν μεραρχίαν, ητις δέν ητο επίφοβος. Μετά οΰο ημέρας 
δ στρατηγός Δυκρώ έμάνδανεν εξ αυτοΰ τοΰ στόματός τώ ; 
αντιπάλων αυτοΰ μέχρι τίνος σημείου ή έλπίς αΰτη ητο τότε 
πραγματοποιήσιμος. Ά λλ’ είς τον άτυχη τοΰτον πόλεμόν επε- 
πρωτο νά μή δυνηδώμεν ούτε να δελησωμεν κατ ουοεν νά 

ώφεληδώμεν.
Μετά τήνπαράδοσιν δ ς·ρατηγός Δυκρώ μεταβάς εις Δογχε- 

ρΰ(ι) συνδιελέχδη χρόνον τινά μετα τοΰ ς·ρατηγοΰ Βλουιμεντάλ 
(Blumenthal), γενικοΰ επιτελούς τοΰ βασιλικοΰ πρίγκιπος, 
ος*ις ώίΛολόγησεν αΰτώ, οτικατα το πλεις·ον της ήμερας υπήρξα 
λίαν ανήσυχος, φοβούμενος απελπιστικήν τινα προσπαδειαν έκ 
μέρους ήμώνπρός τό βόρειον μέρος, «καί προς τό μέρος τοΰτο, 
»λέγει αΰτώ, εΤχον μέχρι τής μιας ώρας τής εσπερας 200 
«τηλεβόλα, ΰποστηριζόμενα υπό τινων ίλών ιππικοΰ. Τοΰτο 
»ητο λίαν θρασύ, λέγει αΰτώ δ γάλλος στρατηγός.— Θρασύ;

Σ. Σ. (1) Ό  στρατηγό? είχε μεταβή ε!ί το γενικόν αρχηγεΤον τοΰ 
βασιλικού πρίγκιπος τής Πρωσσίας, οπως αιτηστι να οιανεμτ,θώσι 
τροφαι εις τον αιχμάλωτον στρατόν, και οπως ή μεταοορά τών αξιω

ματικών έκτελεσθϊ} εν τιαιν οροις.



»Ουχί, παράτολμον, ναί. Ά λλ ’ έν πολέμω, εΐξεΰρετε, στρατηγέ, 
«όχι πρέπει νά ενεργή τις κατά το ήδικόν τοΰ άντιπάλου αύ- 
»τοΰ. Έγνωρίζομεν υμας λίαν καταβεβλημένους. Ήδυνάμεδα 
«λοιπόν λίαν νά τολμώμεν.«

'Υποδέσωμεν, όπως τό παν σαφηνίσωμεν (υπήρξαμεν το- 
σοΰτον άτυ-/εΐς, ώστε πρέπει νά προτάττωμεν τό αδύνατον), 
υποδέσωμεν οτι ήδέλομεν άπoτυyει απέναντι τών πυρβολαρ- 
χιών τοΰ Βλουμεντάλ, φραττουσών ήμΐν τήν από Σεδάν είς 
Μεζιέρ οδόν διά Φλοάν καί Βρίν τοΰ εν τω δάσει. νΕμενον, 
τό έπαναλαμβα'νομεν, ακόμη αί δημοτικαί οδοί, καί αί στενω
ποί, αΐτινες διευδΰνονται διά μέσου τοΰ δάσους μεταξύ τής 
όδοΰ καί τής μεδορίου γραμμής, έν τέλει, ώς έσχατον κατα- 
<ρυγιον, υπήρχεν έκεϊ οπισδεν ήμών τό Βέλγιον.

'Υ ποχω ρητ ική  κ ίνη σ ις  τον 42ου σώματος κα ί τω ν  

μεραρχ ιώ ν  ίη ς  κ α ι 3ης τοΰ ίο υ  σώματος.

Τό 12ον λοιπόν σώμα άρχίζει τήν υποχωρητικήν αυτοΰ 
κίνησιν κλιμακηδόν κατά μοίραν.

Ή  δέ μεραρχία τοΰ Βασσοί (Bassoignes) έπορεύετο δπι- 
πισδεν πρός την διευδυνσιν τοΰ όροπεδίου, όπως σχηματίση 
τό πρώτον δεξιόν κλιμάκιον. Ταύτοχρόνως αί μεραρχίαι Λέ- 
ριλλερ καί Πελλέ τοΰ 1ου σώματος, αί'τινες έν δεύτερα 
γραμμή ούσαι δέν εΤχον συμπλακή, έξετέλουν τήν κίνησιν αυ
τών καί ήρχοντο νά έγκατασταδωσι μετά τοΰ πυροβολικοΰ 
τής εφεδρείας καί τοΰ πυροβολικοΰ τών μεραρχιών. Εις τό 
υψος τοΰ δάσους τής Καρέν τά πάντα έν έντελεϊ τάξει.

"Οπως κάλλιον προστατεύσει τήν υποχώρησιν ό γενικός 
αρχηγός, έλάμβανε τήν άκόλουδον προρυλαξιν. Ή  μεραρχία 
τοΰ Λαρτίγγ, ητις είχε διέλδει τήν πρωίαν τήν χαράδραν

άπό τής Ζιβόν είς Δαινύ, όπως έ'λδη έναντι τοΰ δάσους Σε- 
βαλιέ (Chevalier), εΤχεν άοεδή έκεϊ, άν καί ή δέσις αυτής η

το όλίγον κινδυνώδης.

'Η μ ερ α ρ χ ία  τοΰ Λ αρτ ίγγ  iμ  μ ένε ι έπ ϊ της άρ ιστερας  

όχθης τοΰ ρύακος της Ζ ιβόν.

*0 στρατηγός είχε κατ’ άρχάς δώσει τήν διαταγήν, όπως 
αΰτη έπανέλδη, άκολουδως δέ άλλάσσων γνώμην λέγει πρός 
τόν αξιωματικόν τών γενικών επιτελών έτοιμον ν’ άναχωρήση· 

*νΟχι, περιμένετε, θέλω διατάξει νά έπανέλδη δ Λαρτίγγ 
«βραδΰτερον. Είναι λίαν σπουδαιον νά μείνωμεν κύριοι τοΰ 
»Δαΐνΰ, όσον οίόν τε έπί πολύ" είναι τό μόνον σημεΐον, ένδα 
«υπάρχει γέφυρα διά τήν διάβασιν τοΰ έχδρικοΰ πυροβολικοΰ. 
«'Ο Λαρτίγγ δέλει καλώς δυνηδή νά έγκαρτερήση έκεϊ. 'Υ -  
«φ’ όλας τάς έπόψεις ή υπόδεσις εΤναι τοσουτω σπουδαία, 
«ώστε νά μή φοβώμαι νά κινδυνεύσω ταΰτην τήν μεραρχίαν». 
Ά λλ’ ούχ ηττον άνέστειλε τήν 2αν μοίραν τής μεραρχίας τοΰ 
Λαρτίγγ, ητις δέν εΤχεν ακόμη διαβή τήν χαράδραν.

Ό  αύτοκράτωρ, όστις έφιππος από τής πρωίας ευρίσκετο 
εΐς τά περίχωρα τοΰ Βαλάν μετά τοΰ 12ου σώματος, έξε- 
ΐΐλάγη έκ τής υποχωρητικής κινήσεως τοΰ στρατοΰ, καί παρά 
ΐήν έπιδυμίαν αΰτοΰ τοΰ νά μή δέλη κατ’ οΰδέν νά έπηρεάζη 
τάς αποφάσεις τών στρατηγών αυτοΰ, δέν ήδυνήδη νά έμπο- 
δισδή τοΰ νά πέμψη νά ζητήση παρά τοΰ γενιχοΰ άρχηγοΰ 
εξηγήσεις.

«ΤΙ Αΰτοΰ Μεγαλειότης, ήλδε λέγων πρός τόν στρατηγόν 
»ό λοχαγός Γγυσμαν (Gusman), διαγγελεΰς τοΰ αΰτοκράτο- 
»ρο:, παρετήρησε κίνησιν πρός υποχοίρησιν, ητις φαίνεται έν- 
•τεινομένη έκ τοΰ δεξιοΰ πρός τό αριστερόν, έν η στιγμή φαι- 
«νομεδα έχοντες τήν υπεροχήν πρός τό δεξιόν. Ό  αΰτοκρά-
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»τωρ απορεί περί τής κινήσεως ταύτης καί μέ πέμπει νά ζη- 
»τησω παρ υμών οιασαρήσεις περί τοΰ αντικειμένου τούτου.

«Κύριε, Θελετε είπεΐ είς την Αυτοΰ Μεγαλειότητα, οτι ο,τι 
»είς το δεξιόν ήμών συμβαίνει, είναι άσημαντον. Ό  έχΘρός 
«έκεΐ οιασκεδάζει ημας, ενώ κινείται, οπως υπερκεράση τάς 
«ήμετέρας πτέρυγας, οπισΘεν δέ ήμών προς την Ίλλΰ Θέλει 
«αναρθή η άληδής μαχη. Είπατε τώ αύτοκράτορι οτι λαμβάνω 
«κατά συνέπειαν τάς διατάξεις μου, καί οτι εκτελώ τάς κι- 
«νησεις μου προς υποχωρησιν καί προς συγκέντρωσιν έν τάξε!, 
» άλλ’ οσον οΤόν τε τα'χιον. Οΰδέν ήδελε δυνηδή νά dvayai- 
*τίση αύτάς.»

Είτε διότι ό αυτοκράτωρ ένέδωκεν είς τους λόγους του 
στρατηγού, είτε διότι δέν ήδέλησε νά έξέλδη τής τροχιάς αύ
του, ώς Οεατόΰ, ούδέν παρενέβαλε πρόσκομμα είς τάς προς 
υποχωρησιν κινήσεις.

"Ο,τι δέ ό κυρίαρχος τής Γαλλίας άρινε νά γείνη, εις στρα
τηγός έλΘών την προτεραίαν έμελλε νά τό έμποδίση.

Ο στρατηγός Β έμπφεν, β ΐέ π ω ν  τήν  επ ιτ υ χ ία ν , ?/c 
έτύγχανε τό ό εζ ιό ν , α π α ιτ ε ί τήν  α ρχηγ ία ν .

ΆριχΘείς τήν 30ην έν τώ στρατφ δ στρατηγός Βέμπρεν, g 
περιδιαβάζω-; έν τή πρωία τής 1ης Σεπτεμβρίου διά μέσου τών 
Θέσεων του 5ου σώματος, είχε παρατηρήσει οτι ή ύπόΘεσις 
έβαινε καλώς δεξιά, καί οτι τό 12ον σώμα έκρατεΐτο άκλόνη- 
τον εις Βαζείλ, καί κατώρΘου μα'λιστα νά λυγίση τούς Βαυα- 
ρούς. ΆπατηΘείς δ’ ύπό τών ραινομένων, ένόμισεν, οτι, έν- 
τεινομένης τής ύπεροχής, ή επιτυχία αυ'τη ήτο ή έναρξις ν ί
κης. "Οδεν ήΘέλησεν ή ήμέρα νά γείνη ίδική του, καί παρου
σιάζω·; ράκελλον έκ Παρισίων πηγάζοντα του κόμητος Πα- 
λικάω, άνεκήρυξεν εαυτόν γενικόν αρχηγόν.

Α ε.ΐτίον τοΰ στρατηγού Βέμπφεν Λρόc τόν  

στρατηγόν  Ανχρώ·

Ό στρατηγός Δυκρώ έβλεπε μετ’ ευχαριστησεως την υπο- 
‘/ωρητικήν αύτου κίνησιν έντελώς σχεδιαζομενην. Η μεραρ
χία τοΰ Βασοάν, αί μεραρχίαι τοΰ ΙΙελλέ καί Λέριλλερ, ει- 
χον έπιταχύνεί τήν πορείαν αυτών προς την υποοειχΘεΐσαν 
διεύδυνσιν, όπόταν περί τήν 9ην ωραν ελαβε την ακολουδον 
διαταγήν· «Ό  στρατηγός Βέμπρεν πρός τόν στρατηγόν Δυκρώ. 
»Ό  έ-/δρός υποχωρεί πρός τό δεξιόν ήμών. Πέμπω τώ Λε- 
«βρέν τήν μοίραν τοΰ Γγρανδσάν (Grandhcamp). Φρονώ οτι 
«έν τή στιγμή ταύτη δέν υπάρχει λογος προς υποχωρητικήν 
«κίνησιν. "Εχω επιστολήν, περι αρχηγίας τοΰ στρατοΰ, τοΰ 
«ύπουργοΰ τών στρατιωτικών, άλλα θελομεν ομιλήσει περί αυ- 
«τοΰ μετά τήν μάχην. Είσδε εγγύτερον έμοΰ πρός τόν έχδρόν, 
«μεταχειρίσδητε όλην τήν υμετέραν ένεργετικότητα καί τάς 
«γνώσεις ύμών, οπως προσκτήσωμεν τήν νίκην απέναντι 
ϊέχδροΰ διατελοΰντος έν διατάξεσι μειονεκτικαϊς (1). Κατά 
«συνέπειαν υποστηρίξατε ίσχυρώς τόν Λεβρεν, έπαγρυπνών 
»αμα έπί τής γρβμιχής, ην επερορτισδητε νά τηρησητε».

1 . S. (1) Είς ο έδημοσίευσε σύγγραμμα περί τοΰ Σεδάν ό στρατη
γός Βέμπφεν, άναπαράγων τό διευθυνβέν πρός τόν στρατηγόν Δυ/.ρώ 
γραμμάτιον τοΰτο, άλλάσει τήν λέξιν διατάςεσιν (conditious) διά του 
(•έσεσι (positious). Έ κεΐ τω  οντι δφίσταται τό μυστικόν τής συμπερι
φοράς τοΰ άνωτέρου τοΰτου άξιωματικοΰ. ’Ενόμιζε τότε τόν Ιχθρόν Ιν 
διατάξεσι πραγματικώς μειονεκτικαϊς· Ιθεώρει δέ τήν νίκην ώς ΛιΟανην’ 
και μάλιστα ώς δυνατήν, καί διά τήν αιτίαν ταΰτην άπήτησε τήν άρ- 
χηγίαν. Ή  πρωτότυπος Ιπιστολή είναι εις τάς χεϊρας τοΰ στρατηγού 
Δυ/ρώ. Διαφέρει, ώς βλέπει τις, είς πολλά μέρη Iκείνης, ην επαρου- 
σίασεν Ικ μνήμης προφανώς ό στρατηγός Βέμπφεν εις τό πόνημα 
«ίιτοΰ.
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(Έκ τοΰ Γαλλιχοΰ)

Τό μ η χ α ν ικ ό ν  αποτελεί ωσαύτως εν μόνον σύνταγμα «τό 
τών βασιλικών μηχανικών» δυνάμεως περί τους 5 ,150 άνδρας, 
ών 630 αξιωματικοί. Το σύνταγμα υποδιαιρείται είς 40 
λόχους τοΰ μηχανικού καί 2 λόχους τών ζευγιτών του μη
χανικού· 4 τών λόχων τούτων χρησιμοποιούνται είς τά τοπο- 
γραφικα έργα της Μεγάλης Βρετανίας· 6 αποτελούν τόν σταθ
μόν του μηχανικού (dep0tt du genie) εις Chattam, οι δέ 
λοιποί 30  είναι διαμοιρασμένοι είς τούς διαφόρους στρατούς 
(station) τοΰ εσωτερικού τοΰ χώρας καί τοΰ εξωτερικού.

Τέλος τό σώμα τής υπηρεσίας, τό έπιφορτισμένον είδικώ; 
τάς μεταφοράς καί τάς προμήθειας τοΰ στρατοΰ, περιλαμβάνε1 
2 ,200  άνδρας. (Ειδικόν σώμα ζευγιτών)

Συμπεριλαμβανομένων τών επιτελείων, τό σύνολον τών δυ
νάμεων, περί ών είρηται, δίδει διά τόν ένεργόν στρατόν δύνα- 
μιν έν όλω 166,000 άνδρών, ών 103,000 έν Α γγλ ία , ’Ιρ
λανδία καί εν τισιν άποικίαις καί 63 ,000  εις υπηρεσίαν έν 
ταΐς Ίνδίαις.

Πρώτη κ λά σ ις  της εφεδρείας. Ή  πρώτη κλάσίς τής εφε
δρείας, ώς εί'πομεν, άποτελει έν ανάγκη τήν Εφεδρείαν στρατιας 
πεμπομένης έπί τής ιζπείρου. Είναι τωόντι ή μόνη δυναμένη 
νά συσσωματωθή μετά τοΰ στρατοΰ έν περιπτώσει πολέμου. 
Τό άνώτατον τής Αριθμητικής αυτών δυνάμεως, ού πλέον
50 ,000  άνδρών, ύψώθη διά τοΰ νόμου τοΰ 1870 είς 60 ,000 ' 
άλλ’ ό αριθμός οΰτος απέχει πολύ τής πληρώσεώς του. Κατά 
τό γράμμα τοΰ νόμου τοΰ 1867, περιλαμβάνει αυτή Ιον τους 
ς-ρατιωτικούς τούς συμπληρώσαντας τά δύο τρίτα τής πρώτης

(*) Συνέχεια- 15ε το προηγούμενον φυλλάίιον.

αυτών ύποχρεώσεως καί συγκατατιθεμένους νά μεταβώσιν είς 
τήν έιρεδρεΐαν τη συνθήκη νά  άνταΛΛάξωσιν εκας-ον τών ετών 
τής υπηρεσίας, οπερ ό<ρεΙλονσι r d  ύχηρετήσω σιν έν τω ενεργώ  
οτρατω ά ν τ ί δύο ετών υπηρεσίας έν τη έψεδρεία 2ον άνδρας 
τής m ilice, οιτινες, έπι χρηματικαίς τισιν άμοιβαίς, υπο- 
χρεοΰνται έκ προοιμίων είς κατάταξιν έντώ ς·ρατώ, έν ανάγκη 
περιπιπτούση. Κατά μήνα Μάϊον 1870 ί  1η κλάσις τής έφε- 
δρείας έμέτρα μόνον 2 ,000  παλαιούς ς-ρατιώτας καί 14 ,000  
τής milice άνδρας. Τότε ή Βουλή τών Κοινοτήτων έψήφισε 
τόν νέον περί νεοσυλλεξίας νόμον, καθ’ ον πας κατατασσόμε- 
νος έχει τό δικαίωμα νά πραγματοποίηση τήν πρώτην περίο
δον τής έπί δώδεκα ετη κατατάξεώς του, μέρος μέν έν τω 
Ενεργώ στρατώ, ένθα τούλάχιστον δφείλει νά υπηρετήση έπί 
τρία £τη, μέρος δέ έν τή πρώτη κλάσει τής έφεδρείας, έ'νθα 
άποτελειόνει τήν περίοδον τών δώδεκα ετών. ’Εν τφ νώ τοΰ 
ύπουργοΰ δ νόμος ουτος 2χΐ μόνον έμελλε νά υπερπληροίση 
τάς τάξεις τής Εφεδρείας» άλλ’ ή άφεθείσα ευκολία τοϊς νέοις 
τοΰ νά μή μένωσιν ή ολίγα έτη υπό τάς σημαίας καί νά έπα- 
νέρχωνται εΤτα είς τάς ές-ίας των έμελλε νά σύρη έν τώ ς-ρατώ 
κλάσιν άνδρών άνωτέραν έκείνων, έν αις στρατολογείται. νΑχρι 
τοΰδε όμως 6 διπλοΰς ουτος σκοπός δέν φαίνεται έπιτυχών. Οί 
νΑγγλοι γίνονται στρατιώται κατ’ έπάγγελμα τόσον λόγω 
τής υλικής ευημερίας, ϋς καλοΰνται νά έπωφεληθώσιν υπό τάς 
^μαίας, οσον καί διά τό γόητρον τής συντάξεως τής απο
στρατείας, είς ην υπηρεσία είκοσι καί ενός έτους τοίς δίδωσι 
δικαίωμα· άλλ’ ομως ούδόλως τεινουσι ν’ άνταταλλάξωσι τήν 
ελευθερίαν αυτών άνευ ώφελείας κατά τό διάστημα έτών τίνων. 
Ούτως ή 1η κλάσις τής έφεδρείας αριθμεί σήμερον μόλις
25,000 άνδρών, ών 20 ,000 m iliciens, καί ούδέν δείκνυται 
α^οδειχνυον οτι τό άνώτατον τής άριθμητικής δυνάμεως τών



60 ,000  άνδρών, το ύπό τοΰ νόμου τοΰ 1870 δρισθέν, δυναται 
ποτέ νά έπιτευχθή.

Σήμερον αί δυνάμεις τής ’Αγγλίας ύπό την επιθετικήν επο- 
ψιν περιορίζονται λοιπόν εις 166,000 άνδρών τοΰ ενεργού 
στρατοΰ καί εις 25 ,000  τής 1ης εφεδρείας. Δέον νά άραι- 
ρέσωμεν τάς φρουράς, τάς άναγκαίας άπολύτως εν Ίνδίαις, 
•ήτοι 30 ,000 ' τάς άναπορεύκτους έν άλλαις άποικίαις, ητοι 
6,000άνδρών τά στρατεύματα, άτιναδέον νάμείνωσιν έν’Αγ
γλία, οπως χρησιμεύσωσιν ώς σταθμοί (dep0t) καί έκγυμνά- 
ζωσι τούς νεοσυλλέκτους, ητοι 15 ,000 άνδρών, έν ολω 51,000 
άνδρών. Μή λαμβανομένων ύπ’ οψιν τών άσθενειών καί τών 
Ανικανοτήτων, βλέπει τις οτι το μεΐζον τής προσπαθείας τής 
’Αγγλίας, βαδίζοντος και τοΰ τελευταίου άνδρος, συνίσταται 
είς τήν έξόπλισίν 140,000 άνδρών. Καί άκόμη τή χρειάζετα1 
χρόνος τις, οπως μεταρέρν] έπί τοΰ πεδίου τοΰ πολέμου τάς 33 
χιλιάδας άνδρών, τών έκ τών ’Ινδιών άποσυρομένων. Κατα
νοεί τις άλλως πόσον ολίγον το σύστημα τής νεοσυλλεξίας 
αυτής συντείνει είς τήν αΰξησιν τών άριθμητικών δυνάμεων, 
άροΰ εχεί ώς άποτέλεσμα νά σύρη ύπό τάς σημαίας άριθμόν 
άνδρών περιωρισμένον, οιτινες διανύουσιν αυτόθι ολόκληρον τήν 
ζωήν των, ένώ ό μόνος τρόπος νεοσυλλεξίας τών πολυαρίθμων 
στρατών συνίσταται είς τήν στιγμιαίαν κατάταξιν οσου πλεί- 
στου άριθμοΰ.

Βον δ υ νά μ ε ις  προω ρισμένα ι είς τή ν  τοπ ικ ή ν  άμυναν- 
’Εάν ή ’Αγγλία ηναι oy εδον είμαρμένως καταδεδικασμένη 
διά τοΰ στρατιωτικοΰ αυτής έργανισμοΰ νά μή ένδιαρέρηται 
είς τάς ήπειρωτικάς υποθέσεις, μένει τουλάχιστον λίαν δρα- 
στηρίως συντεταγμένη ύπό τήν άμυντικήν εποψιν. Ούχί μόνον 

δ πατριωτισμός παλαίει ίσχυρώς παρά τοΐς Ά γγλο ις, άλλ’ αί 

δυνάμεις αί ώρισμέναι είς τήν τοπικήν άμυναν εΤναι σοβαρώς
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παρ’ αύτοΐς συγκεκροτημέναι, δ δέ πατριωτισμός δέν rcpocopt- 
σται νά εύρεθή άοπλος.

Έ πί κεραλής Οετέα ?) όευτ ίρα  χΛάσις τής έφεύρείας, συ- 
νισταμένη υπό συνταξιούχων κατατεταγμένων, τουτέστιν ύπό 
στρατιωτών άποστράτων, άλλ’ άκόμη ικανών πρός στρατείαν, 
καί ύπό στρατιωτών, οιτινες, είσελθόντες είς τήν δευτέραν πε
ρίοδον τής κατατάξεως αύτών, συγκατανεύουσι ν’ άνταλλάξωσιν 
εν έτος ένεργοΰ ύπηρεσίας πρός δύο έτη ύπηρεσίας έν τη εφε
δρεία. Ή  δευτέρα αυτη έρεδρεία έν τή νομική αύτής πλειονό- 
τητι είναι 30 ,000  άνδρών, άλλά μόλις περιλαμβάνει σήμερον 
20,000.

Ή  M ilice , έν περιπτώσει επιδρομής ή μεγάλου κινδύνου 
λαμβάνει τά οπλα έπί διαταγή τοΰ βασιλέως μετά δήλωσιν είς 
την Βουλήν. Ή  Milice στρατολογείται δι’ εθελοντών, ηλικίας 
18 έως 35 έτών, λαμβανόντων τήν ύποχρέωσιν ύπηρεσίας 
έπί 5 έτη, πρός δέ διά παλαιών στρατιωτών τοΰ τακτικοΰ 
στρατοΰ ήλικιας κατ’ έλάχιστον τών 45 έτών. fH έπί πενταε
τίαν ύποχρέωσις δίδει δικαίωμα εις άμοιβήν 150 ρράγκων, 
πληρωτέων κατά πέμπτα είς τό τέλος έκάστης έτησίας περιό- 
°ου άσκήσεων άλλ’ ενεκεν τών ευκολιών, τών δοθεισών είς 
τάς ανακατατάξεις, δ m ilicien δύναται είς 13 έτη νά λάβη 
450 φράγκα άμοιβής, άνεξαρτήτως τοΰ ημερησίου μισθοΰτου 
*<*τά τήν έτησίαν περίοδον τών άσκήσεων, ήτις είναι 27 ήμε- 
f&v, καί μερικών ειδών λευκοστολής καί ύποδήσεως, όίτινα 
τω μενουσιν ιδιοκτησία. Τά ώρέλη ταΰτα όμως δέν ραίνονται 
^παρκοΰντα· ή στρατολογία τής M ilice καθυστερεί πραγματι
κές· καλοί τών άνδρών αύτής είναι ή πολύ νέοι ή πολύ ηλι
κιωμένοι· άλλ’ δ ύπουργός, καί περ βλέπων τό έλάττωμα τής 
τοιαυτης συστάσεως, δέν ήδυνήθη νά διόρθωση αύτό. "Ερερενft

μετά πλείστης επιτυχίας, τήν προσοχήν αύτοΰ έπί τών
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πολυαρίθμων κενοτήτων, ας έπαρουσίαζον τά στελέχη τών 
Αξιωματικών, καί κατώρθωσε νά τά πληρώση, καλλιτερεύων 
αίσθητώς τον μισθόν τών αξιωματικών καί παραχωρών αύ- 
τοΐς τιμητικάς ώφελείας.

Ή  Milice περιλαμβάνει 130 συντάγματα ή τάγματα τοΰ 
πεζικού καί 30 τοΰ πυροβολικοΰ. Έκαστον σύνταγμα ή τάγ
μα εχει έπιτελεΐον διαρκές, μισθούμενον έφ’ ολον το ετος καί 
προκυπτον άπο τοΰ τακτικοΰ στράτοΰ. ΔΓόλην τήν M ilice 
περιλαμβάνει τό έπιτελεΐον 2 γενικούς έπιθεωρητάς, 160 υπα- 
σπιστάς, 160 καταλυματίας, 160 έπιλοχίας, 160 σιτιστάς, 
430  λοχίας διά τό πυροβολικόν καί 2 ,798  διά τό πεζικόν, 
149 τυμπανιστάς διά τό πυροβολικόν καί 1 ,079 διά τό πε
ζικόν, έν όλω 5 ,068  στρατιωτικούς.

Παρά τό γενικόν τοΰτο έπιτελεΐον ευρίσκεται τό Εθελούσιον 
έπιτελεΐον, οπερ δέν μισθοδοτείται ή κατά τάς περιόδους τών 
άσκήσεων, καί ου τίνος οί αξιωματικοί ονομάζονται υπό τών 
Lords lieutenants des comtes μέ τήν βασιλικήν εγκρισιν. 
Τοΰτο περιλαμβάνει δι’ όλην τήν M ilice 38 συνταγματάρχας, 
157 άντισυνταγματάρχας, 240 ταγματάρχας, 1 ,228 λοχα
γούς, 1 ,552 δπολοχαγούς, 162 χειρουργούς, 128 βοηθούς 
χειρουργοος, 166 λοχίας διά τό πυροβολικόν καί 1 ,339 διά 
to πεζικόν. Καλόν νά προσθέσωμεν είς τοΰτο 464 δεκανείς 
διά τό πυροβολικόν καί 3 ,497  διά τό πεζικόν, 13 ,987  στρα* 
τιώτας τοΰ πυροβολικοΰ καί 106,913 τοΰ πεζικοΰ. Τοΰ διαρ
κούς επιτελείου περιλαμβανομένου, τό σύνολον τής δυνάμεως 
τής M ilice είναι λοιπόν 134,000  άνδρών. Έ κ τοΰ άριθμοΰ 
τούτου δέον ν’ άπαλείψωμεν, εΤν’ αληθές, όπως μή υπολογι- 
σθώσι διττώς, τάς 20 ,000  m iliciens, οΰς υπελογίσαμεν είς 
τήν πρώτην κλάσιν τής έφεδρείας, ώστε έλαττοΰται ή αριθμη
τική τής Milice δυναμις είς 114,000 ίίνδρας.

'Η Y eom a n ry  στρατίλογεΐται τόσον, καθόσον άφορα τους 
άξιωματικοΰς, όσον καί τους στρατιώτας υπό τάς αύτάς συν- 
θήκας, ύφ’ ας καί ή m ilice, καί κυρίως είπεΐν είναι m ilice 
έφιππος. 'Ο μισθός είς ταύτην είναι άνώτερος. Οί άνδρες προ
μηθεύονται τούς ίππους iota δαπάνη καί άπολαύουσιν είδικάς 
τινας χορηγίας. Ή  έτησία τών ασκήσεων περίοδος είναι 14 
ήμερων. ' Ι ί  Yeomanry συγκροτείται έκ 48 σωμάτων, άοιθ- 
μούντων 2 64  ούλαμούς (pelotons)· τό διαρκές έπιτελεΐον 
περιλαμβάνει 35 ύπασπιστάς, 8 έπιλοχίας, 278 λοχίας, 
42 σαλπιστάς, έν όλω 363 στρατιωτικούς. Τό εθελούσιον έπι
τελεΐον 2 συνταγματάρχας, 66 άντισυνταγματάρχας, 67 ταγ
ματάρχας, 273 λοχαγούς, 287 ύπολοχαγούς, 273 άνθυπο- 
λο/αγούς, 28 χειρουργούς, 15 βοηθούς χειρουργών, 273 
καταλυματίας, είς οΰς προσθετέοι 15 ,435 ύπαξιωματικοί καί 
στρατιώται, όπερ παράγει δύναμιν αριθμητικήν έν όλω 17,100 
άνδρας.

Οί id e J o r τ α ί τέλος είναι ώργανισμένοί είς τάγματα καί είς 
λόχους, οφείλοντες νά ένοΰσιν έπί τά μάλα άρθμητικήν δύνα- 
μιν ώρισμένην, όπως εχωσι νόμιμον δικαίωμα ύπάρξεως καί 
ν’ άπολαμβάνωσι τήν y ρηματικήν έπι^ορήγησιν τήν υπό τοΰ 
κράτους διδομένην. Τά τάγματα διακρίνονται εΐς τάγματα 
συγκεκροτημένα πάγια (consolides), στρατολογούμενα είς τά 
μεγάλα κέντρα τοΰ πληθυσμοΰ, καί συνιστάμενα έκ λόχων συ
σπειρωμένων, όπως άποτελώσιν εν ολον συμπαγές· καί εΐς 
τάγματα διαχειριστικά (administratifs), ών οί λόχοι, διε
σπαρμένοι εΐς τάς άγροτικάς κατοικήσεις, καί ώς έκ τούτου 
μή ουναμένοι νά άσκώνται είς ελιγμούς, δέν συγκεντροϋνται 
ή κατ’ άναφοράν τής οιαχειρίσεως αύτών. Οί άξιωματικοί ονο
μάζονται υπό τών lords-lieulcnants des comtes. Είς 
έκαστον τάγμα δ υπουργός τοΰ πολέμου προσκολλα, έπί τή
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προτάσει τοΰ αρχηγού τοΰ τάγματος, ένα Αρχαΐον αξιωματι
κόν τοΰ στρατοΰ μέ τον τίτλον ύπασκ ισ τοϋ , οπως διευθύνη 
έν αύτώ την έκπαίδευσιν. Είς λοχίας προγμυναστής, Αρχαίος 
ύπαξιωματικός τοΰ στρατοΰ, είναι επίσης προσκεκολλημένος 
εις έκαστον λόχον.

Οί έθελονταί διαιρούνται, Αναλόγως τής έκπαιδεύσεώς 
των, είς δυο κλάσεις, ητοι είς τούς efficients, ών ή μόρφωσις 
είναι πλήρης καί διατηρείται ακμαία είς οκτώ παρουσιάσεις 
ασκήσεων κατ’ έτος, καί εις τους non-efficients, οιτινες δέν 
εύαρεστοΰσιν είς τάς συνθήκας ταύτας. Εις τό τέλος εκάστου 
έτους ό υπουργός απευθύνει πρός τούς αρχηγούς τών σωμά
των τοσάκις 25 φράγκα, όσους τό σώμα περιέχει e f f i c i e n t s .  
'Η  ατομική αΰτη έπιχορήγησις φέρει τό όνομα ca p ita t io n  
g ra n t. Μεταξύ τών efficients αριθμός τις, οίτινες είδικώς 
διεκρίθησαν είς τήν σκοποβολήν, κερδαίνουσι τό όνομα ex tra 
e f f i c i e n t s ·  δι’ αυτούς δέ η capitation grant αναβιβάζεται είς 
37 φρ. καί 50 έκ. Τά χρήματα τών επιχορηγήσεων (capita
tions) δέν παραχωροΟνται τοΐς ένδιαφερομένοις, Αλλά Αποτε- 
λοΰσι τό ταμεΐον τοΰ σώματος, επί τώ σκοπώ τοΰ άρκεΐσθαι 
είς τάς λεγομένας αναγκαίας δόσεις, ήτοι τήν αγοράν ιματι
σμού καί αποσκευής, συντήρησιν καί επισκευήν τών όπλων, 
είς έξοδα μετασταθμεύσεως τών άνδρών. Άλλά τών κοινών 
τούτων χρημάτων μή έπαρκούντων είς τό νά καλύπτωσι τάς 
δαπάνας, οί Αξιωματικοί, οίτινες άρέσκονται είς τόν βαθμόν των 
καί οΓτινες έπιθυμοΰσι νά διατηρώσι τήν Αριθμητικήν δύναμιν, 
άνευ τής οποίας τά τάγματά των ή οί λόχοι των παύουσιν 
υπάρχοντα, καταθέτουσιν έξ ιδίων Αναλόγως, όπως διατηρώσι 
τούς έθελοντάς, καί Αναλαμβάνουσιν όλας τάς δαπάνας είς βά
ρος Ιαυτών.

Καί όμως, έπελθούσης συγχύσεως κατά τό 1870 μεταξύ 
τοΰ υπουργείου τών στρατιωτικών καί τών Αξιωματικών τών 
εθελοντών, τούτων μέν αίτούντων αύξησιν τής capitation 
grant, τοΰ δέ Κ. Gardwell μή συγκατατεθειμένου ή είς βά
σεις άναγνωρισθείσας Απαραδέκτους, ώνομάσθη επιτροπή τρι-
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μελής ύπό τών Αξιωματικών, συγκαταθέσει τοΰ υπουργοΰ, έπί 
τώ σκοπώ τοΰ νά συνεννοηθώσι μετά τοΰ Αρχηγοΰ καί ανω- 
τάτου έπιθεωρητοΰ τών δυνάμεων τής έφεδρειας προς ευρεσιν 
καί παραδογήν τών σχετικώς καλητέρων λύσεων. Ο επόμε
νός πίναξ παρουσιάζει τήν σημερινήν Αριθμητικήν ουναμιν κα
θ’ όπλον τοΰ σώματος τώ ν εθελοντών.

Efficient Extra efficients Non Ολίκτι
(ετοιμοπόλεμοι) (πάνυ έτοιμο* efficients άριθμητ.

πόλεμοι) ανέτοιμοι δύναμίς
Κυνη; ο.
(rifles) π εζο ί.. 127,000 ών ( .99 ,628 ) 21,882 148,965

» έφιππο*. 271 » ( . .  . 117) 116 387
Πυροβολικόν . . .  33,645 » 3,814 37,459
Μηχανικόν . . . .  5,945 . ( . . 5 , 3 9 2 )  842 6,789
’t λαφρον ίππικόν 511 ϊ  ( . . . 424) 156 667

’Ολικως ..1 6 7 ,4 5 7  » (105 ,560/ ’  26,810 194,267

Έ ν  περ ιλήψ ει, α ί δυνάμεις α ί ώρισμέναι διά τήν άμυναν 
τής χ ώ ρ α ς  Αναλύονται ώ ς  εξής·

2* κλάσ ις τής εφεδρείας......................  2 0 ,0 0 0  άνδρών
M ilic e .................................................... 114,000 »
Y eom anry ............................................ 17,100 άνδρες
Σ ώ μ ατα  έθελο ντώ ν...................................  194,300 »

Ό λικω ς..............................................  345,400 άνδρες.
Οί 345 ,400  άνδρες έν τή καταστάσει τοΰ όργανισμοΰ καί 

τής έκπαιδεύσεώς, έν η τήν σήμερον εύρίσκονται, ήδύναντο 
μετ’ ώφελείας νά διανεμηθώσιν εις σώματα στρατοΰ, καί εις με
ραρχίας παρά τάς 140,000 τών Ανδρών τοΰ τακτικοΰ ς-ρατοΰ. 
Οΰτω συγκρατούμενος δ στρατός, έδιδε βεβαίως τη Α γγλ ία , 
ένπεριπτώσει επιδρομής, τά στοιχεία Αντιστάσεως, καθ’ ης δύ
σκολος δ θρίαμος.

(Έκ τοΰ γαλλικού)
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Εγενοντο επίσης δόκιμα; τινες διά τήν χρησιν τής δυνα- 
μίτιοος προς καταστροφήν ταχείαν τών κανονιών. ’Εθλάσβη 
πυροβολον δρειχαλκινον τών 8, τεθέντος είς τό στόμιόν του 
ενος σάκκου, περιέχοντος 125 γραμ. δυναμίτιδος· τό πυρο
βόλον διε^ράγη χυρτωδέν κατά τήν στιγμήν τής προσαρτή- 
σεως. Σακκος τής αυτής χωρητικότητος έτέδη επί βραχίονος 
ετερου πυροβόλου, οστις καί έδλάσδη παραυτίκα κατά τήν εκ- 
ρηξιν. ’Επιτευχδίντων τών αποτελεσμάτων τούτων κατεσκεύα- 
σαν καί έπλήρωσαν εκ δυναμίτιδος αριθμόν τινα γομώσεων 
εΐς κίστας έκ ψευδαργύρου, άνχαποκρινομένων εις τε τά σγή- 
ματα καί τάς ολκάς τών διαφόρων γερμανικών πυροβόλων. 
Άλλά καδ’ ολην τήν πολιορκίαν δέν έπαοουσιάσδη περίσχασις 
έραρμογής τών ανακαλύψεων τούτων, καί ό νεος τοόπος τής 
καταστροφής τών κανονιών δέν εΤχεν άλλας έραρμογάς.

Ή  δυναμίτις συνεχέλεσεν εΐς τήν έκκοπήν τών δένδρων άνευ 
τής ελάχιστης δυσκολίας καί ώς είπεΐν άκαριαίως· το μέσον 
τούτο έτεδη είς χρησιν επωφελώς διά τήν ταχεΐαν κατασκευήν 
οδοφράγματος, διά τήν ρραξιν δδοΰ, διά τήν κάλυψιν υποχω- 
ρήσεως ή τήν άμυναν δέσεως. νΗρκει, διά τήν έκκοπήν δένδρου 
περιρερείας J^, GO, ή κύκλωσις αΰτοΰ διά συριγγίου, περιέ- 
χοντος 4 έως G χιλιόγραμμα δυναμίτιδος, εΐς οπερ εδεντο 
πΰρ· τό δένδρον έκλονεΐιο πάραυτα έπί τής βάσεώς του καί 
έπιπτε ποτε μεν εντελώς κεχΟμμένον, πόχε δέ έσχισμένον είς 
μακράς σχίδακας κατά ιήν δίέυδυνσιν τών ι’νών τοΰ δένδρου.

Ιΐρός σπουδήν τής δαυμασχής δυνάμεως τής εκρηκτικής 
ταΰτης ϋλης, όταν δέν ενεργή έντός κεκλεΐσμένου χώρου καί 
δέν ήναι πεπιεσμένη, άλλ’ οταν άπλώς είναι απλωμένη έπί 
τής έπιρανείας εμποδίου τινός, έπειράδησαν έπί πλακός δώ- 
ρακος σιδηράς πάχους 5 έκατ. Έδεντο έπ’ αυτής 3,3 y i-

(*) Συνέχει»· \ζ'ι τό ιτροηγούμενον ουλλάδιον.

λιογρ. δυναμίτιδος· μετά τήν εκρηςιν παρετηρήδη ό σχημα
τισμός οπής στρογγυλής σχεδόν 7 εκατ. διαμέτρου, καί ευρον 
τά τεμάχια κεχωσμένα είς τήν γήν πολύ βαδέως. Ή  πλάξ, 
Ιχουσα πλάτος 1!\ 08 έκόπη είς 8υβ· ή κοπή διήρχετο από 
τοΰ κέντρου τής οπής. 'Ράβδος σιδηρά, σρυρηλατημένη, καλ- 
λίστης ποιότητος, τομής τετραγωνικής 12 έκατ. καί μήκους 
I 1*, 40, αναπαυόμενη από τών δυο αυτής άκρων έπί στηριγ
μάτων λιδίνων περιεβλήβη διά σειριγγίου, Λίριέχοντος 3 ,3  
χιλιογρ. δυναμίτιδος- έδλάοδη είς δυο, τά δέ στηρίγματα υπε- 
στησαν σπουδαίαν βλάβην.

Διά νά κρημνίσω τι τοίχον περιτοιχίσματος 40  έως 50 
έκατ. πά'/ους καί 2 έως 2 ,50  υψους, ήρκει νά δετωσιν είς 
τήν βάσιν αΰτοΰ καί είς άποστάσεις 1 ή 1,30 μέτρου συ- 
ρίγγια ή σωλήνας, πληρωμένα έκ 3 ,250  ψευδάργυρου δυνα
μίτιδος· έδόδη τό πυρ, 5 δέ τοίχος κατ-κρημνίσδη ολόκληρος. 
Γ0  τρόπος ουτος τοΰ διενεργεΐν ρήγματα άνεγνωρίσδη ώς δ 
ταχύτερος καί ασφαλέστερος, ευκολύνει δέ σπουδαίως τήν πο
ρείαν τών ραλάγγων τής προσβολής. Έτέδη έν χρήσει προ 
πάντων έπί τοΰ οροπεδίου Avron καί εΐς Buzeval. Κατά 
τήν έςοδον τής 19ης Ιανουάριου, εγενοντο ουτω δώδεκα ανοίγ
ματα εΐς τόν τοίχον τοΰ άλσους τής Buzenval. ’Αργότερον 
έτίναξαν είς τόν αέρα πλείστας πύλας ή θύρας οικιών, ας 
δέν ήδύναντο άλλως νά έκβιάσωσιν. ’Έδεντο, προς τοΰτο, είς 
τό μέσον τής δδοΰ εν καψύλιον πλήρες δυναμίτιδος, οπερ 
έκαμνον νά έκπυρσ'οχροτήση, άροΰ εκλειον τάς λοιπάς δύρας 
ώς ^τάπαράδυρα* τό έμπόδιονάνες-ρέρετο άμα μετά τήν Εκρηςιν.

Ίίδυναμΐτις προσέρερε σπουδαίας ύπηρεσίας είς τήν κατα
στροφήν τών χτισμάτων, άτινα άνδίσχαντο εΐς τό πΰρ τοΰ πυ
ροβολικού· ήρκει πραγματικώς νά τήν άποδέση τις έπί τών τοί- 
χ ω ν  βεβαίως ή δόσις έμελλε σπουδαίως νά έλαττωδή, άν 
ήούναντο νά τήν είσαγάγωσι καδόλου ή έν μέρει έντός οπής 
υπονόμου, ώς γίνεται είς τάς συνήδεις τών λιδοχόμων ύπονο- 
μους. Ά λλά είς τάς στρατιωτικάς επιχειρήσεις, καδ’ ας ό 
χρόνος είναι πολύτιμος, δύνανται νά ιορελιμοποιησωσι, και
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μέ κίνδυνον πλείονος δαπάνης, την θαύμαζαν δύναμιν της 2υ- 
ναμίτιδος, χωρίς νά λάβωσι προκαταρκτικός διατάξεις χαί 
παρασκευάς.

Ή  πυρϊτις αΰτη, ητις παράγει Αποτελέσματα. τόσον τολ
μηρά, ότε ή έ'κρηξις έπιφέρεται διά τής κρούσεως, είναι έντε
λώς ανεπαρκής, δταν τίδηται είς συνάφειαν μέ σώμα ηναμμέ- 
νον. Κατά την πολιορκίαν έτριψαν εφάπαξ 2 έως 3 χιλιογρ. 
δυναμίτιδος έντος πυράς ζωηρας, δέν έπήλθε δέ η κατάπαυ- 
σις ζωηροτάτη, άλλ’ άνευ βροντήσεως. ’Επίσης υπέβαλον άνευ 
συμβάντος την ουσίαν ταυτην είς τήν ένέργειαν βιαίων κτύ
π ω ν  δέον δμως νά μή λησμονήσωμεν οτι σφαίρα ρεβόλβερ, 
βαλε ίσα κατά σάκκου δυναμίτιδος, έπήνεγκεν έκρηξιν* τοΰτο 
συμβαίνει καί είς τήν κακήν τών υπονόμων πυρίτιδα. Ά λλ ’ ό
μως ή σφαίρα ούδεν αποτέλεσμα παράγει έπί της δυναμίτιδος, 
άν αΰτη δέν χλείηται έντος πυξίδος Ψευδάργυρου.

Κατά τά μεγάλα τοΰ νειμώνος ψύχη έπωφελήθησαν με - 
τ’ άληθους επιτυχίας τής έκρηκτικής δυνάμεως τής δυναμί
τιδος προς διάρρηξιν τών πάγων τοΰ Σηκουάνα. Κατά τά 
τέλη τοΰ δεκεμβρίου στολίσκος κανονιορόρων περιεκλείσΘη ύπό 
τών πάγων είς θέσιν καδ’ ην ητο έκτεθειμένος είς το πΰρ τοΰ 
έχθροΰ καί ένδα ούδεμίαν αδύνατο νά παραγάγη υπηρεσίαν. 
Άπεφασίσδη λοιπόν νά κάμωσι χρήσιν τής δυναμίτιδος κατά 
τοΰ πάγου, όστις είς το μέρος τοΰτο είχε πολύ τό πάχος.

Έθεντο Ιπομένως έπί τής έπιφανείας γομώσεις (φυσίγγια) 
έκ ψευδάργυρου, ας άνέρλεξαν πρώτον μέν διά τοΰ ηλεκτρι
σμού, κατόπιν δέ διά πυροσωλή/ος υπονόμου. Τό άποτελέ- 
σμα υπήρξε λίαν ευχάριστον. Μετά πολλών ημερών έργα - 
σιας έκαΟάρισαν τόν Σηκουάναν είς μήκος σχεδόν 2 χιλιομ. 
από τών πάγων, αί δέ κανονιοφόροι οΰτω πως έλευδερωδεϊσαι 
ήδυνήδησαν ν’ άναλάβιοσι καί πάλιν τήν έπίδεσιν,

’Επενδυμίζομεν ωσαύτως, ότι μικρά ουσίγγια δυναμίτι
δος υπηρέτησαν είς τήν μεγάλην άλιείαν. Ήρκει πρός τοΰτο 
νά τίθενται τά φυσίγγια υπό τό ΰδωρ είς τά μέρη ένθα οί 
ίχδεΐς συνηδίζουσι νά συναδροίζωνται. Ό  αλιεύς, μένων έπί
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τής κρηπίδος, παρήγε κατά βούλησίν τήν έχπυρσοκρότησιν* 
πάραυτα τότε έβλεπέ τις τούς ίχθΰς παρουσιαζομένους έπί 
τής έπιφανείας είς κατάστασιν συγκοπής, καί τοΰτο είς άκτΐνα 
μεγάλην.

Έ ξ όσων προείπομεν περί τών κατά τήν πολιορκίαν τών 
Παρισίων γενομένων δοκιμασιών προήχθησαν είς φώς άπα- 
σαι αί γνωσταί ιδιότητες τής δυναμίτιδος καί άπέδειξαν έτι 
άπαξ, ότι ή ούσία αΰτη είναι έπιδεκτική νά προσφέρη τάς με- 
γαλειτέρας υπηρεσίας είς τάς στρατιωτικάς επιχειρήσεις ώς 
καί είς τάς βιομηχανικάς.

Μετά τήν πολιορκίαν ευρον έφαρμογάς νέας καί λίαν ενδια
φέρουσας τής δυναμίτιδος. Πρός τό συμφέρον τής άμυνης εΤ- 
χον έκτινάξει άριθμόν τινα γεφυρών. Τά λείψανα τών ποδα
ρικών καί τών αψίδων έπήνεγκον έντός τοΰ Σηκουάνα καί 
τής Μάρνης είδη παρακωλυμάτων, σγηματιζομένων υπό τών 
όγκων τών χτισμάτων καί μεγάλων σιδηρών τεμαχίων. 
’Εχρειάζετο πρός άποχώρησιν τών βαρέων τούτων όγκων 
ή συνδρομή ισχυρών μη’/ανικών διαρρυθμίσεων, άτινα δέν ήδύ· 
ναντο νά προμηθευθώσιν έν βραχεί χρονικώ διαστήματι. Κατέ- 
φυγον τότε είς τήν δυναμίτιδα διά τήν διάρρηξιν τών όγκων 
καί τόν μετασχηματισμόν αύτών είς τεμάχια εύκολώτερα πρός 
έξαγωγήν. Ειργάσθησαν οΰτω μέ πλήρη έπιτυχίαν είς τήν γ έ 
φυραν τοΰ Clichy, ένθα 2 αψίδες χυτοσιδήρου σχεδόν μήκους 
70 μέτρων έστενοχώρουν τήν κοίτην τοΰ ποταμοΰ. Έθεντο 
τήν δυναμίτιδα ούχί έντός φυσιγγίων, άλλ’ έντός σάκκων έκ 
πανιού ιστίων, οΰς κατεβίβασαν έντός τοΰ ΰδατος. Έκ τοΰ απο
τελέσματος τής έκρήξεως τό ΰδωρ άνέβη έπί πολύ ΰψος καί 
°ί ογκοι έδραύσδησαν είς πλεΐστα τεμάχια.

’Ιδού τί άναγράφει δ καδηγητής V. Govaz-Bezanez περί 
τίνος λίαν άξιοσημειώτου ίδιότητος τής νιτρογλυκερίνης-

«Περιγράφω, έν είδει είδοποιήσεως, τά συμβάν όπερ έπήλδε 
^ς τό χημικόν μου έργαστήριον είς Έρλάγγεν. ΕΤς τών προ
παρασκευαστών, άφοΰ άπήλαυσε, διά τής συνήδους όδοΰ, μ ι- 
κράν ποσότητα νιτρογλυκερίνης, άνεκάλυψε διαφόρους ιδιό
τητας, αίτινες άχρις ώρας δέν περιεγράφησαν. Έβεβαιώθη, 
μεταςύ άλλων, ότι ή νιτρογλυκερίνη, έκτεινομένη κατά λεπτά 
Αρώματα, αναφλέγεται δυσκόλως καί καίει απολύτως ώς ή 
συνηθης πυρίτις· ότι σταγόνες τινές τοΰ ύγροΰ τούτου, θερμαι
νόμενοι έντός καψυλίου έκ πορσελάνης καί τιδέμεναι είς συ
νάφειαν μέ ήναμμένον πυρεΐον (allumette), καίουσι μετά τίνος
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κρότου. Ά λλ ’ ιδού ό προπαρασκευαστής καταστάς τολμητίας 
υπό τών πρώτων τούτων αποτελεσμάτων, έσχε τήν ίοέαν, 
καθ’ ην μάλιστα στιγμήν έξήλθον της αιθούσης, νά ρίψη δε
κάδα σταγόνων νιτρογλυκερίνης έντός χύτρας έκ χυτοσιδήρου 
όμοιας έκείναις, αίς χρώνται διά τά έν ταΐς οίκίαις λουτρά, 
και νάτάς θερμάνη ταχέως επί ϊσχυρας ρλογος αερίου. Κα- 
τ’άρχάς προέκυψε ζωηρός τής ρλογός κρότος, παρακολουθού- 
μενος παραυτίκα ύπο ζωηρας έκκροτήσεως.

»”Απασαι αί ΰελοι, 4(5 τόν αριθμόν, του κεκλεισμένου Ερ
γαστηρίου, εν ω έγένετο τό πείραμα, έθλα'σθησαν, καί μόλις 
^ουνήθημεν νά εΰρωμεν τμήματα ύέλου μεγέθους πιζελίου. 
Ή  σιδηρά χύτρα κατέστη τμήματα, εν τών τμημάτων τούτων 
ετινάχθη πρός τήν πλησιόχωρον αίθουσαν, ενθα εύρέθη· τό 
έτερον τμήμα διεστράρη έντελώς. Τό χονδρόν σιδηροΰν βάθρον 
του ρανοΰ Bunsen έ/.υοτώθη κατ’ ορθήν γωνίαν καί εσχίσθη 
κατά μήκος, ή άνωτέρα άκρα τής φωτοδότου εΤχεν άραιρεθή καί 
έπιπεδοθή ώς σχισμάς άχυρου, Τών τριών παρόντων άτόμων, 
ό ευρισκόμενος έμπροσθεν τής καμίνου ητο ό μόνος έλαρρώς 
πληγωθείς υπό τμήματος ύέλου, οί δύο ετεροι έλυτροίθησαν 
κατά θαυμαστήν τύχην άνευ τής ελάχιστης άμυ'/ής.

»Τό περιστατικόν τοΰτο έπιβεβαιοι λοιπόν πληρέστατα τά 
φαινόμενα, τά περιγραρόμενα ώς έπεται ύπό τοΰ Σ. Κόππ είς 
πραγματείαν τινά περί έραρμογής καί ιδιοτήτων τής νιτρογλυ
κερίνης·

«Τιθεμένη έπί πλακός σιδηράς έλαρρώς θερμανθείσης μία 
σταγών νιτρογλυκερίνης, εξατμίζεται βραδέως· τιθεμένη έπί 
πλακός θερμανθείσης είς ζωηρόν ερυθρόν, άναρλέγεται πάραυτα 
καί καίει άνευ κρότου, άπαραλλάκτως ώς συμβαίνει είς κόκ* 
κον πυρίτιδος. Ά λλ ’ έάν, άντί νά θερμανθη είς ζωηρόν ερυ
θρόν, ή πλάξ θερμανθη άπλώς μέχρι θερμοκρασίας άρκού- 
σης, οπως ή νιτρογλυκερίνη δυνηθή νά ε”λθη είς βρασμόν, τότε 
ή σταγών διαλύται μετά σροδρας έκκροτήσεως».

Ή  έκρηκτική ισχύς τής δυναμίτιδος πρός τήν τής κοινής 
πυρίτιδος έχει ώς 8 : 1.


