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Η ΧΗΜΕΙΑ

(Svv^ytta xat τέλος).

Έκτοτε ό Χουμφρυ Δάβυ έγένετο τό άντικείμενον πάσης 
συζητήσεως, καί ή φήμη του διεσαλπίσθη πανταχόσε. Είς 
δέ τάς συναθροίσεις, εσπερίδας καί κατά τάς. έορτάς ήτο υπο
χρεωμένος νά θυσιάζη τό ήμισυ σχεδόν μέρος τών ώρών τής 
;μελέτης του είς τάς απαιτήσεις τοΰ μάταιου κόσμου. Έν 
τούτοις ό ήμέτερος σοφός δέν άφήκεν «αυτόν νά παρασυρθή 
έκ τοΰ σκοπού του, καί επανέλαβε μετά πλείονος ,ζέσεως τάς 
ομελέτας του, άς μόνος ό απηνής θάνατος διέκοψεν.

ΔιΟρισθεΙς μέλος τής Βασιλικής Εταιρείας τφ 1803, ό 
. Δάβυ έξιστόρισε τά φαινόμενα τοΰ γαλβανισμού καί τής ήλε- 

•κτροχημείας, κατόπιν τά επόμενα έτη έπραγματεύθη τήν 
άποσύνθεσιν τών χωμάτων καί τών ύδάτων διά τοΰ γαλβανε- 
-σμοΰ, άποδείξας ότι τό ύδωρ έν τή καθαρά,αΰτοϋ καταστά- 
σει περιέχει μόνον υδρογόνου καί όζυγόνον, καί αλατούχους 
τινάς ύλμς ΐν διαλύσει. Τά πειράματα τοΰ Δάβυ καί αί πο
λυάριθμοι αποσυνθέσεις τών συνθέτων σωμάτων, δια τής έπε- 

' νεργείας τής στήλης' τοΰ Βόλτα, ής ή θαυμασία ανακάλυψες
•μεγαλως διηυκόλυνε τάς χημικός εργασίας, συνέδραμον τόν 
Βαρζελην είς τήν κατάταξιν τών απλών σωμάτων κατά τήν 
ηλεκτροχημικήν αΰτοϋ θεωρίαν τήν άποδεχομένην ότι,») χημι
κή ovyyirtta τω? σώμάτω? curίσταται trip έπργεία τώ? ar- 
τιθέτων tpUxtpix&r durdaciur. Ούτως διά τών αδιάλειπτων 
•αΰτοϋ αναζητήσεων 0 Χούμφρυ Δάβυ διήνοιξε τή χημική 
■επιστήμη νέον ορίζοντα.

Κατά τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1807 ύπέβαλε τήν ποτάσσαν 
-είς τήν ένέργειαν στήλης μεγίστων διαστάσεων, καί ούτως ά- 
νεκάλυψε “περιεργότατον μέταλλον, τό χάΛιο? (potassium), 
τό ρποΐον είναι λευκόν ώς άργυρος, καταστρέφεται ταχέως έν 
τφ αέρι καί αναφλέγεται, είς τήν μετά τοϋ υδατος έπαφήν. "Η 
άνακάλυψις αΰτη θεωρείται δικαίως, ώς ή σπουδαιότατη τών 
•έν τή χη[*εί¥  μέχρι τοΰδε γινομένων. Ό Δάβυ άπεδιιξεν, οτι 
τη χίΰια.κχί τά χώματα, ήτοι ή πότάσσα, ή σόδα, ■η-βαρύ· 
τις, ό ΛιυχάργίΛΛος κτλ., δέν είναι σώματα απλά ώς ύπετί- 
'θετό έως τότε, άλλά συνδυασμοί τοΰ όξυγόχου κάί νέων με
τάλλων, άτινα κατώρθωσε κατά το πλεϊστον. μέρος ν’ απο
μόνωση. Μεταξύ τών μετάλλων τούτων τό xdJicr καί τό σά- 
Λο»· κατέστησαν ώφελιμώτατα τοϊς χημικοϊς-

Ό Χούμφρυ Δάβυ έγραψε διάφορα έργα, μεταξύ τών 
•οποίων άναφέρονται τά' Στοιχεία τής' γεωργικής χημείας, 
τά Στοιχεία τής ψι-ίομο^ικής χημείας, τό Salmonia, μέγας 
αριθμός υπομνημάτων περί τών ρευστών καί τών ελαστικών 
υγρών τών έν τοϊς κρυστάλλοις έγκεκλεισμένων; έγοαψεν ο
μοίως περί τών ιδιοτήτων καί τών 'συνθέσειρν τοϋ χλωρίου, 
περί τών έν τοϊς ποταμοϊς ομιχλών, περί, τών αιτιών τοΰ 
πυρρς τών ηφαιστείων,, περί τής χρήσεως, ώς μηχανικών 
πρακτόρων, τών έν ύγρ? καταστάσει πεπιεσμένων αερίων, 
περί τής ένεργείας τή.ς. γαλβανικής 'στήλης, περί τοΰ διπλα- 
σ-.ασμοΰ τοΰ ψευδαργύρου τών πλοίων, περί πμρασκευής τών 

■οξέων άνευ οξυγόνου κτλ. κτλ.
Έκτος τούτων, αί πρώτα! φωτογραφικαί δοκιμαΐ οφείλον

ται τφ Δάβυ, όστις τή συνεργασίες τού Vedgewood, άνα- 
παρήγαγε εικόνας έπί χάρτου κεχρισμένου δι’ άργυρούχου α
ζώτου κάί επιχείρησε νά στερεοποίηση τάς έν τφ σκοτειν.ώ 
■δωματίω εικόνας, πλήν τά ληφθέντα δοκίμια μελανούμενα έν 
τώ φωτί καί άποτυπούμενα κακώς, ήνάγκασαν τούς δύο σο
φούς άποτεθαρημένους νά έγκαταλέίψώσι τά περαιτέρω πει
ράματα, τά όποια άναλαβών 0 κ. Ταλμπώ έφιρεν, ώς γνω
στόν, είς αίσιον πέρας.

Ότε ό Δάβυ έπεχείρει τά έπί τών αερίων πειράματα του, 
άνεγνώρισε τό πρώτον, ότι τό ύδρογόνον καί τά συστατικά 
-αύτοΰ δέν αναφλέγονται ερχόμενα είς επαφήν; πρός τό κρη
σαρισμένου (lamise) φως, άπορροφούμενον έν μέρει διά με
ταλλικής πλακάς περιεσφιγμένης δι’ υφάσματος. Αΰτη ύπήρ- 
ζεν'ή βάσις τής θαυμασίας άνακαλύψεως τής Λυχκίας τής 

άσφαΛίίας τών ύπονομευτών, ούς αί συνεχείς έκρήξεις έν τοϊς 
φρέασιν άπεδεκάτιζον τοσοΰτον οίκτρώς.

Τοιοΰτοι συνεπώς ωφέλιμοι ανακαλύψεις, τοσαΰται εγκυ
κλοπαιδικά! έργασίαι, βεβαίως προητοίμαζον το ένδοξον μέλ
λον τοΰ εργάτου αΰτών. Έν έτει 1805, ό Χούμφρυ Δάβυ 
διωρίσθη γραμματεύς τής Βασιλικής 'Εταιρείας του Λονδί
νου, ής προήδρευσε δέκα πέντε έτη μετά ταϋτα. Τφ 180*  
τφ έδόθη βραβεϊον υπό τοΰ Αΰτοκοατορικού Διδασκαλείου 
τής Γαλλίας, έν εποχή καθ’ήνή Γαλλία καί ή ’Αγγλία 
έμάχόντο έρρωμένως, καί τέλος ό διάσημος χημικός ανυψώθη 
είς τό αξίωμα τοΰ.βαρωνίσκου.

Ό Δάβυ όσω ύπήρξεν ευτυχής εν τφ δημοσιφ αύτοΰ βίφ, 
τοσοΰτον ύπήρξεν και έν τφ ίδίωτικφ, συζευχθείς τφ 1812 
πρός πνευματώδη καί πλουσίαν τινά. γυναίκα, οΰδενός στε
ρηθείς έν τή εύτυχή'αύτοΰ σταδιοδρομία- Δυστυχώς-όμως 
αί αδιάκοποι αΰτοϋ. έργασίαι ύπενόμευσαν τήν ουχί άλλως τε 
ασφαλή αύτοΰ υγείαν, καί ήναγκάσθη νά διακόψη τάς επι
στημονικός αύτοΰ αναζητήσεις και ζητήση είς τά ταξείδια, 
εις έτερα κλίματα, νέας φυσικός δυνάμεις, έπισκεφθείς κατά 
διαδοχήν τήν Ιταλίαν, τήν Γαλλίαν, τήν Ελβετίαν, τήν 
Γενεύην, όπου έληξε τό στάδιόν του κατά Μάϊον του 1829, 
έν ηλικία πεντήκοντα ετών, τελευτήσας εν τοϊς βραχίοσι τής- 
συζύγου του καί τοΰ άφοσιώμένου του άδελφοΰ, τοΰ δόκτορος 
John Davy.

Ή σύζυγος του Δάβυ εις άνάικνησιν τοΰ συζύγου της: α- 
φιέρωσεν έπαξίως έν Γενεύη βραβεϊον, τό οποίον νά δίδηται 
κατά διετίαν ύπό τής ’Ακαδημίας τής πόλεως ταύτης, ■ εες 
τόν εργάτην τής μάλλον νεωτέρας καί ώφελιμωτέρας άνακα- 
λυψεως. , ;

Πάντες όΐ σοφοί τής Ευρώπης πικρώς έκλαυσαν τήν στέ- 
ρησιν τοϋ Χουμφρυ Δάβυ, ούτινος ή ευφυΐα καί ό χαρακτηρ - 
τοσοΰτον Ιπισήμως καί όμοθύμως έξετιμήθησαν.

Ό Χουμφρυ Δάβυ ύπήρξεν άνήρ τού κόσμου, σοφός, ποι
ητής, φιλόσοφος, ενθουσιαστής τών καλών τεχνών, πάντα δέ 
τά έργα του γεμουσιν εύφραδών πορισμάτων καί λαμπρών 
παρατηρήσεων, Οΰδείς κάλλιον ήδυνήθη-ν’ απόδειξη τάς 
θεωρίας του καί άναπτύξη τήν φιλοσοφικήν αυτών έννοιαν. 
Έν τφ πονήματι αύτοΰ, αί ΠαραανθΙαι ir ταζιιδιω, ή αί 
TeJsoraiai ήμέραι ίχός <ριΛοσό<ρο·>, έκπονηθέντι κατά τό 
1818 πρό τών ερειπίων τής Πομπηίας, όπόθεν άπέσπασεν 
αποτεφρωμένου τι χειρόγραφον τοΰ Κικέρωνος, de republiea, 
ούτινος τούς χαρακτήρας κετέστήσεν αναγνώσιμους διά χη
μικών αναλύσεων, εύρίσκομίν τάς άκολούθους.ύψηλάς σκέψεις:

«*Η  άνάπτυξις τής διανοίας συνίσταται είς διαδοχήν με
ταβολών ή κινήσεων, έξ ών δέν κρατοΰμεν ή ό,τι μας ωφελεί 
ή αναγκαίοι. Έν τή παοούση υμών καταστάσει, η.διάνοια 
εινε φυσικώς περιωρισμένη καί.ατελής, άλλ’ ή ατέλεια αύτη 
έξαρτάται έκ τοϋ όλικοΰ αύτής .μηχανισμού’ ώστε δέον νά 
όμολόγήσωμεν ότι διά τελειοτέρου οργανισμού ή διάνοια θά 
είχε πολύ εΰρυτέοαν δύναμιν. ’Εάν ό άνθρωπος, ώς ηδη» 
εινε ώργανωμένος, ήτο αθάνατος, θά ώμοίαζε πρός τήν αθα
νασίαν προσκεκολημένην είς μηχανήν τό μέγιστον μέρος τών 
γνώσεων του ή τών άναμνήσεών του θά άπώλλυντο διαδο- 
χικώς, καί θά ώμοίαζε ,σχετικώς πρός ό,τι συνέβη πρό χιλίων 
ετών ακριβώς, όπως τό παιδίον, όπερ άπόλλυσι την μνήμην 
τών συμβεβηκότών τού πρώτου έτους του βίου του».

■ ' . Φ. Π.

ΤΑΧΤΑΡΒΜΕΙόΝ ΑΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟ

Ούδέν ωραιότερου τοΰ νά δεσίτόζη τις τών παθών του καί 
νά δείκνυται ανώτερος τών δυστυχημάτων, ΰφ ' ών πλήσσεται.

X
• Ευτυχής ό δυνάμενος ν’ άνακαλύψη τήν αλήθειαν έν τφ 

μέσφ τοΰ ψεύδους, όπερ καλύπτει τοϋ ανθρώπου ή πλεονεξία !
X

*Η νεότης, ήτις είναι Ικανή εις παν είδος εντυπώσεων, κα
λών ή κακών, έχει ανάγκην πεπειραμένης ίθύνσεως ινά μή 
πλανηθή.

'·>

Ή αλληλογραφία διά τών περιστερών συνδέεται βεβαίως- 
μέ τήν τηλεγραφίαν καί τά ταχυδρομεία- ό τρόπος,δ’ οΰ· 
τος τής ταχείας συγκοινωνίας, έχρησιμοποιήθη: μετά με
γίστης επιτυχίας κατά τούς άρχαίους χρόν.ους καί τούς καθ’ 
ήα.ας. Αί ΰπηρεσίαι,ά; αί περιστερά! συνεισέφερον είς τήν Γαλ
λίαν καί πρό πάντων είς τούς Παρισίους, κατά τήν πολιορ
κίαν αΰτών τοΰ 1870 — 1871 είσί γνώσταί. * Αν καί όλίγαι, 
αί περιστεραί τών Παρισίων. έξεπλήρωσαν έν τόύτοις τόσφ 
καλώς τον προτιθέμενον σκοπόν, ώστε τό ύπουργεΐον τών 
Στρατιωτικών και ή Διεύθυνσις τών Τηλεγράφων, εσκέφθη- 
σαν νά συστηματοποιήσωσι καί έπεκτείνωσι τόν κλάδον τού
τον τής συγκοινωνία'ς.

Χωρίς νά όμιλήσωμέν περί τής περιστεράς τής Κιβωτού 
τοΰ Νώε, αί άπόστολοι περιστεραί άνάγονται είς τήν μάλλον 
μεμακρυσμένην άρχα-ιότητα.

Η περιστερά, πραεϊα έκ φύσεως, είναι έκ τών πρώτων κα
τοικίδιων πτηνών.

Είς τήν Ελλάδα ητο συνήθεια νά γνωστοποιώνται δι ’ 
αποστόλων περιστερών τά ονόματα τών νικητών είς τούς 
’Ολυμπιακούς αγώνας. Τά μνημεϊα τής αρχαίας Αίγυπτου 
μαρτυροΰσιν, ότι κατά τούς χρόνους τών Φαραώ, οι ναυτίλοι 
τοΰ Νείλου, τής Κύπρου καί τής Κρήτης, μετεχειρίζοντο πε
ριστεράς, όταν έπλησίαζον είς τήν ξηρόν, διά ν ’ άναγγείλ- 
λωσι τήν άφιξιν των είς τάς οικογένειας των. Οί ‘Ρωμαίοι 
εκόμιζον είς τά Ιπποδρόμια περιστεράς, άς άπέλυον .μετά τάς 
Ιπποδρομίας καί τήν πάλην, ίν'.άναγγείλωσιν είς τούς οικεί
ους των τό αποτέλεσμα. Έπί δέ τής'Δημοκρατίας αί πε
ριστερά! έχρησιμοποιήθησαν έπωφελέστερον καί εΰγενέστερον.

« Εχρησίμευσαν (λέγει ό Πλίνιος), διά σπουδαίας υποθέσεις;·- 
Κατά τήν πολιορκίαν τής Μοδένης, ύ ΔέκιμΟς Βρούτος 
επεμπεν εις τό στρατόπιδον τών Υπάτων επιστολάς, άς προ- 
σέδενεν είς τούς πόδας τών περιστερών. Είς τί έχρησίμευον 
τώ Άντωνίφ τό βάθος τών χαρακωμάτων, ή έπαγρύπνησις 
τών στρατιωτών, καί τά καθ’ όλον τό μήκος τού ποταμοΰ 
τεταμένα δίκτυα, όταν 0 ταχυδρόμος ούτος έπορεύετο, ούτως 
είπεϊν διά τοϋ ούρανοΰ ;» . ,

Ό Frontinius είς τό σύγγραμμά του «De-slratagema- 
lis», συμπληροϊτάς πληροφορίας έΛί τοΰ αντικειμένου τούτου. 
« Ο Χίρτιος (ό είς τών δύο Υπάτων, όστις προσεπάθει τήν 
άπελευθέρωσιν του Βρούτου), έφύλαττεν εν τφ σκότει περι
στεράς. άς έστέρει συγχρόνως τροφής, κατόπιν προσέδενεν είς 
τόν τράχηλόν των επιστολάς διά μετάξινης κλωστής, καί 
τάς άπελυεν όσω τό δυνατόν πλησιέστερ'ον τών επάλξεων τής 
πολεως. Αί περιστεραί έχουσαι ανάγκην τροφής καί φωτός, 
κατέπιπτον έπί τών στεγών τών οικιών όπόθεν ό Βρούτος 
διέτασσε τήν σύλληψίν των. Ούτως, έμάνθανε περί όλων 
πρό πάντων’ δέ έφρόντεζε νά διαθέτη διά τάς περιστεράς τρο
φήν είς μέρη, ώρισμένα,, όπου τά πτηνά έσυνήθιζον νά κα- 
τέρχωνται.» '

"Επεται έκ τών αποκαλύψεων τού Πλινίου, ότι οί ρωμαϊ
κοί στρατοί έχρησιμ.οποίουν τάς περιστεράς, ώς ταχυδρόμους.

Πραγματικώς πώς άλλως θά έξηγηθή ή καταπληκτική 
ταχύτης δι’ήςό Ιούλιος Καϊσαρ έπληροφοβήθη τάτών επα
ναστάσεων τής Γαλατίας, όπερ τφ έπέτρεψε πολλάκις τήν 
κάθοδον έκ τών “Αλπεων μετά τών λεγεώνων του, είςτό πρώ.- ι 
τον σύνθημα τ?ς έξεγέρσεως τών Γαλατών εναντίον τής δυ
ναστείας του; '

Άλλ’ ιδίως κατά τήν έποχήν'τοΰ ’Αραβικού έν ’Ανατολή 
πολιτισμού, αί περιστεραί άνετρέφοντο προς τόν σκοπόν τούτον 
καί κατελέγοντο μεταξύ τών δημοσίων υπηρετών. Εΰρίσκο- 
μεν τό ταχυδρομεϊόν τών περιστερών λειτουργούν συστημα- 
τικώς κατα,τόν μεσαιώνα πρός χρήσιν τών υποτελών, · Μου · 
σουλμάνων τής Αίγυπτου καί τής Συρίας (1167—1450).

Ό οργανισμός ούτος, περιγραφόμενος ύπό τού Volney έν 
τώ συγγράμματί του «Ταξείδιον είς Συρίαν καί Αίγυπτον»’ 
καί μεταφρασθείς έκ τίνος αραβικού χειρογράφου συνταχθέντος

ύπό τοΰ μεγάλου Βεζύρου Σουλτάνου τίνος τής Αίγυπτου,, 
φαίνεται τοσόΰτόν μάλλον αξιοσημείωτος, καθόσον μέχρι τοΰ 

,τέλουςτής τελευταίας ίκατονταετηρίδος οΰδεμίαέτι ευρωπαϊκή 
κυβέρνησις ιίχεν άποδεχθή τοιοΰτον τηλεγραφικόν σύστημα.

Ιδού τί λέγει ό Volney : ■
«Οί περ-.στερώνες εΰρίσκονται έντός πύργων κατασκευα-· 

σμένων κατ’ αποστάσεις, καθ’ όλην τήν έκτασιν τής αΰτο- 
κρατοοίας, έπί τώ σκοπφ τής έπαγρυπνήσεώς τής δημοσίας 
ασφαλείας καί ησυχίας.

»Κατά πρώτον μετεχειρί,σθησαν τάς περιστεράς εις Mous- ' 
3θ1 διά τήν μεταφοράν επιστολών, περιεχουσών μόνον άπλάς 
ειδήσεις. Αί έπισ-.ολαί προσδενόμεναι ύπό τάς πτέρυγας τών- 
περιστερών, ανέφερον τήν ημέραν καί ώραν τοΰ τόπου τής 
άναχωρήσεως, έστέλλοντο δέ είς διπλοΰν. Κατά τήν άφιξιν- 
τοΰ πτηνού, · ό στρατιωτικός Σκοπός εκόμιζεν αύτήν είς τόν 
Σουλτάνου, όστις άπέσπα ίδιοχείρως τήν επιστολήν. Αί π<— 

,ριστεραί -καλώς γεγυανασμέναι, είχον μεγάλην αξίαν. Τά 
ιδρύματα δέ ταϋτα,. ήσαν πολυδάπανα, άλλ’.,έξ άλλου μέ
ρους χρησιμώτατα’ώνόκαζον δέ τάς αποστόλους ταύτας πε
ριστεράς, άγγέΐοος .τ&τ δασ&ν.

.»"Οταν οί Σουλτάνοι Φατιμϊται κατέκτησάν τήν Αίγυ
πτον, συνε'στησαν τοιαϋτα εναέρια ταχυδρομεία, έδείκνυον δέ 
τοσοΰτο μέγα ενδιαφέρον εις ταϋτα, ώστε καθωρίσθη σπουδαία, 
δαπάνη τοΰ Κράτους διά τήν-διαχείρισιν τοΰ κλάδου τούτου 
τής ύπηρεσίας. Μεταξύ τών βιβλίων τοΰ γραφείου τής δια- 
χειρΐσεως, ύπήρχε καί τοιοΰτον έν ώ έγράφοντο κατά τάξεις: 
τά είδη κμί γένη τών περιστερών, άτινα άνεγνωρίζοντο καταλ
ληλότερα. Οί περιστερώνες τής Κάτω Αίγυπτου έσώζοντο· 
μέχρι τού. 1450.

»Ύπήρχ.ον είς τήν αυτοκρατορίαν είκοσι καί είς τοιοΰτοι 
περιστερώνες, συντηρούμενοι ύπό τοΰ Κράτους. Ή έξοχική 
ίπαυλις, είς ήν ίμενον οί αΰτοκράτορες παρά τό Κάϊρον, η-ο· 
τό κέντρον πΐριξ τοΰ οποίου ΰφίσταντο αί ταχεϊαι αύται σύγ· 
ηοινωνίαι.. Σειραί περιστερώνων έξετείνοντο πρός τήν ’Αλε
ξάνδρειαν, Δαμιέτην καί Γάζαν. Ή τελευταία αΰτη πόλις 
συνεκοινώνει απ ευθείας μέ τά Ιεροσόλυμα;Δαμασκόν,Β·.λ— 
βέκ καί Τρίπολιν. ‘Η κατά μέσον όρον άπόστασις ενός πιρι- 
στιρώνος άπό τοΰ ετέρου ήτο. περί τά 80 χιλιάμετα, ενίοτε· 
μεγαλειτέρα καί άλλοτε μικροτέρα, κατά τάς τοποθεσίας. 
Ούτως άπό Καΐρομ είς Γάζαν ύπήρχον πέντε σταθμοί, οί εξής· 

, άπό τής έπιύλεως. τοΰ αύ-Γοκράτορος είς Βελβέϊς 54 χιλιόμε
τρα, άπό Βελβέϊς είς Σαλακιέχ 54 χιλιόμετρα, άπό Σαλα- 
κιεχ είς Κατιέχ 84 χιλιόμετρα, άπό Κατιέχ είς Βαχαδέχ 96 
χιλιόμετρα καί άπό Γάζαν είς Βαραδέχ, ή μικρότερα άπό- 
.στάσις 160 χιλιόμετρα. “Εκαστος περιστερών είχε τόν διευ
θυντήν αυτού καί τούς σκοπούς του, περιμένοντας τήν άφι- 
ξιν τών περιστερών. Ύπήρχον προσέτι ύπηρε'ται καί ήμίονοι. 
είς έκαστον περιστερφνα διά τήν σχετικήν έναλλαγήν τών· 
περιστερών. Ή ολική δαπάνη ήτο μεγίστη».

Οΰδεμία αμφιβολία, ότι τά Ιδρύματα ταϋτα ήσαν λίαν 
δαπανηρά, άλλ’-ή χρήσιμότης των ήτο έπίσης άφιλονεικητος 
καί' άπορον είναι πώς αί'έύρωπάϊκαί κυβερνήσεις παρημέλη- 
σαν τόσον νά δώσωσιν. είς τάς χώρας των τό μέσον τοΰτο· 
τής συγκοινωνίας, όπερ έγνώρισαν κατά τήν εποχήν τών 
σταυροφοριών. Ο Jolnville, ό ιστορικός τών σταυροφοριών 
λέγει, ότι ή άπόβασις τοΰ Saint-Louis είς Δαμιέττην|(1249). 
άνηγγέλθη άμέσως είς τόν Σουλτάνον τού Καίρου διά τών 
περιστερών. «Les-Sarrasins, λέγει είς τά απομνημονεύματά 
του, envoyefent auSoudan parCoulonsmessagerspar- 
trois fois, quo ie roy etait arrive.»

Έν, τφ περιφήμφ ποιήματι τούΤάσσου «Ή άπελευθ>ρω· 
θεϊσα Ιερουσαλήμ» ό ποιητής μάς άναφέρει τψ ένδικοίυο*  
έπεισόδιον περιστεράς, άαταδιωκομένης υπό ίέρακος, καί κα- ■ 
ταπεσούσης·έν τφ μέσφ τών Χριστινών. Γ.τό τήν πτέρ .γα. 
.τού εναερίου τούτον άπο'στόλου, εύρέθη γραμμάτιον, ούτι-ος 
τί περιεχόμενον άπ'εκάλυψεν είς τούς Χριστιανούς τά σχείιά 
τών Μουσουλμάνων.

Τό διά τών; περιστερών ταχυδρομείου ήτο επίσης είς λει
τουργίαν επί τοΰ περίφημου σουλτάνου Σαλαδίνόύ, κατά τήν

/
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-πολιορκίαν τής Πτολεμαίδος· διά τοΰ αύτιΰ δέ έπίσης μέ
σου ό Σουλτάνος τοΰ Καίρου εΐδοποιήθη περί τοΰ άποτελέ·· 
σματος τής μάχης τής Μκνσούρας, τής τόσον ολέθριας είς 
τούς Χριστιανούς. . ”

.0! Καλίφαι τής δυναστείας τών Φατιμετών, άπέδιδον τοι- 
■αυτήν σπουδαιότητα είς τήν εναέριον ταύτην μεταφοράν τών 
επιστολών-, ώστε καί ό κλάδος ούτος ήτο είς τών σπουδαίων 
τής διοικήσεως αυτών- Τό ταχυδρομείου τούτο διετηρήθη 
-μέχρι τής 17ης έκατονταετηρίδος, έποχήν καθ ’ ήν έξηφανί- 
-σθη έν 'τφ μέσφ τής άκηδείας τών Τούρκων·

Ό πρίγκιψ τής Όράγγης είναι ό μόνος κατά τόν μεσαί- 
-ωνα, δστις μετεχειρίσθη τό ταχυδρομείου τών περιστερών εις 
την υπηρεσίαν του κατά τώ·· Ισπανών. Έπί τής πολιορ
κίας τοΰ Χάρλεμ ύπό τού Φριδερίκου, τόν Δεκέμβριον τοΰ 
1 572 διωργάνωσε τήν αποστολήν επιστολών διά περιστερών, 
καί ηδυνήθη νά πέμψη τάς οδηγίας του είς τόν φρούραρχον 
Wibald de Riperde, όστις παρέδωκε τήν πόλιν μόλις τήν 
A3 Ιουλίου.1575. . Ή Ιστορία τής πολιορκίας τοΰ Leyde 
<(1575) μάς λέγει, ότι ή πόλις αυτή έσώθη ύπό τών άποστό- 

; λων περιστερών. Κατά τό 1 575 τό Leyde, πολιορκούμε νον 
•ύπό τοΰ Φραγκίσκου Βαλδές, καί περικεκλεισμένον . μεταξύ 
■-έξήκοντά δύο χαρακωμάτων, μέ όλην τήν γενναίαν άντίστα- 
σιν, κατεδικάσθη είς λιμόν ύπό έχθροΰ, ούδέν άλλο δυνηθεν- 
τος νά πράξη. .Έπρόκειτο δθιν νά ύποκύψη εις τήν πείναν, 
ήτις ήλθε πρός έπαύξησιν τοΰ ολέθρου τής πανώλους. Ο1, κά
τοικοι λίαν δραστήριοι,έως τότε, άπωλεσαντες πάσαν ελπίδα, 
•ήρχισαν νά σκέπτωνται περί συνθήκης, άλλ’ ώ τής άπροσδο- 
κήτου ευτυχίας ! άπόατολοι πτερόεντες φθάνόυσι φέροντες τάς 
τξής δύο ειδήσεις:

«Τά προχώματα τών ποταμών Meuse καί Issel μετ ’ ολί
γον διατρυπώμενα θά άφήσωσι διέξοδον είς τό ύδωρ, όπερ 
'θά πλημμυρήση τά πέριξ τής πόλεως. Στολίσκος έκ λέμβων 
επιπέδων, πλήρης τροφών αναχωρεί διά τό Leyde». Όταν 
•ό εχθρός προσεκάλεσε τούς κατοίκους είς παράδοσιν, Ιλάβε 
τήν έξης άπάντηαιν : Άφοΰ φάγωσι τούς άριστερούς των 

. 'βραχίονας οί κάτοικοι τοΰ Leyde θά ύπερασπισωσι τήν πό- 
λίν των διά τών δεξιών βραχιόνων; Δέν έφθασαν εις τό φο
βερόν τοΰτο έσχατον μέτρον, άλλ’ ύπέφεραν πολύ και τέλος 
έσώθησαν, μετά πολιορκίαν πέντε μηνών. Ό εχθρός άπε- 
•διώχθη ύπό τής πλημμύρας. Άνευ τής είδήσεως τών περι
στερών, ή πόλις θά ύπέκυπτεν άναμφιβόλως. Πρός ευγνωμο
σύνην διά τήν ύπηρεσίαν, τών πτερωτών τούτων άποστόλων, 
•ό πρίγκιψ τής Όράγγης διέταξεν ίνα διατηρώνται εφεξής 
καί τρέφωνται. δι’ εξόδων τοΰ δημοσίου ταμείου- μετά δέ 
τόν θάνατόν των, νά ταριχευθώσι καί τά σώματά των δια- 
-τηρηθώσιν είς τό Μουσιϊον τοΰ Leyde.

Ή αξιομνημόνευτος πολιορκία, ή ύποστηριζομένη ύπό τής 
ΤΒενετίας εναντίον τών Αυστριακών στρατευμάτων κατά τό 
1849, είνάι προσφατώτερον παράδειγμα υπηρεσιών, άς αί 
περιστιραί δύνανται νά συνεισφέρωσιν είς τάς πολιορκίας τών 
-πόλεων. ; .

Αί περιστε'ραί τοΰ 'Αγίου Μάρκου, αί τόσον γνωσταί εις 
τούς περιηγητάς,. έχρησιμοποιήθησαν μετ’ επιτυχίας έν τή 
-περιστάσει ταύτη, χωρίς όμως νά σωθή ή πόλις. Είς τάς άρ
χάς τοΰ παρόντος αίώνος, αί άπόστολοι περιστεραί είσήχθη- 

• σαν είς Βέλγιον, είς ’Αγγλίαν καί είς τινας πόλεις τής Βο
ρείου Γαλλίας, πρός αποστολήν διαταγών τών χρηματιστών, 
τραπεζιτών, καί επιστολών τοΰ τύπου καί ιδιωτών. Ή άπει
ρος περιουσία τών αδελφών Ρότσχιλδ. οφείλεται κμτά μεγά 

■μέρος είς τήν χρήσιν του είδους τούτου τής ιδιαιτέρας τηλε
γραφίας, καί ή οικογένεια αΰτη ωφειλε δι’ ευγνωμοσύνην νά 
πρόσθεση μίαν περιστεράν είς’τά σήματά της. Κατά τό 1815, 
■περιστερά έφερεν είς τήν οικίαν Ρότσχιλδ του Λονδίνου τήν 
εϊδησιν τής ήττης τού Ναπολέοντος είς· Βατερλώ. Οί τραπε- 
ζϊται οΰτοι έσχον τόν καιρόν, έπί τρεις ημέρας, νά ,άγορά- 
σωσιν είς τήν άγοράν τοΰ Λονδίνου άπειρους άξίας είς τι
μάς ευτελείς, μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν ή μοιραία εϊδησις 
έγνώσθη καί είς τήν κυβέρνησίν. Ή εϊδησις, άλλως τε. αΰτη, 

' μεταβιβασθείσα κατόπιν ύπό τοΰ αγγλικού σηματοφόρου, 

I

διεκόπη ύπό τή; ομίχλης μετά τα: δύο λέξιι; «Wellington 
defeated», καί οΰτω; έπιστεύθη ή ήττα τοΰ περιφήμου Άγ
γλου στρατηγού, καί σημαντικώς έςέπεσαν όλα τά χρεώ- 
γραφα τοΰ Κράτους, ένφ τό συαπληοωθέν κατόπιν τηλεγρά
φημα έλεγε, «Wellington defeated flie French al Wa
terloo», ειδησιν. ήν οί κ. κ. Ρότσχιλδ κατείχον μόνοι έπί 
τρεϊς ημέρας. “Ε,ιτοτε τό αύτό μέσον μετεχειοίσθησκν πολλοί 
έπιχειρηματίαι δημοσίων χρεωγράφων, άλλ ούχί πάντοτε 
μέ τήν αύτήν επιτυχίαν.

Ό ζόδηγος τής άήιτρορής tO>r xeptatepvrn τοΰ κ. Au
guste Goin, όμιλεΐ περί ίατροΰ σχόντος τήν εύφυά ιδέαν νά 
χρησιμοποίηση τό ένστικτον τών περιστερών είς τήν έξάσκη- 
σιν τοΰ επαγγέλματος του. ’Ιδού πως. Απεσταλμένος, 
φθάνει έν τάχει πρός άναζήτησιν τοΰ ιατρού, ίνα ούτος με- 
ταβή πρός επίσκεψιν άσθενοΰς κατοικοΰντος εις άπόστασιν 
χιλιαμέτρων τινών, εις τινα αγροτικήν κοινότητα. 'Ο ιατρός 
μας φέρει μεθ’ έαυτοΰ μίαν τών περιστερών του καί άφίνει 
τόν άπεσταλμένον είς τήν οικίαν του μέχρι τής επανόδου 
τοΰ μικρού ταχυδρόμου. Ουτος εφοδιασμένο; ύιά τής συν
ταγής τοΰ ίατροΰ, λαμβάνει τάχιστα τήν όδόΰ. τοΰ περιστε- 
ρώνος του, όπου 'φθάνει μετά τινα λεπτά τής ώρας. Ό απε
σταλμένος τότε λαμβάνει τήν συνταγήν, μεταβαίνει εις τό 
φαρμακείον, έκτελεΐ αύτήν, καί απέρχεται μετά τών ιατρι
κών κλπ. είς τήν οικίαν τοΰ άσθενοΰς.

Πρό τής καταργήσεως τοϋ λαχείου τοΰ 1832, αί περι
στερά! έχρησιμοποιοϋντο διά άήν μεταβιβασιν και εις μεγά
λα; πολλάκις αποστάσεις, τών κερδαινόντων άριθαών': αί δια
κυμάνσεις τών δημοσίων χρεωγράφων μετεβιβάζοντο επίσης 
διά τοΰ μέσου τούτου, καί τό κοινόν δυσκολευόμενον νά κά· 
μν.η χρήσιν τοΰ τηλεγράφου Chappe (τηλεγράφου διά ση
μείων επί υψηλών πύργων, ούτινος τό μονοπώλιον είχεν απο- 
κλειστικώς τό Κράτος), ήθελεν άναμφιβόλως βαθμηδόν βελ
τιώσει τήν ύπηρεσίαν τών άποστόλων περιστερών,' έάν ό 
ηλεκτρικός τηλέγραφος δέν κατέστρεφε τό είδος τοΰτο τής ' 
βιομηχανίας, όπερ έφαίνετο ότι θά έχρησίμευεν εφεξής μό-. 
νον πρός διασκέδασιν τών κυνηγών καί τών πτηνοφίλων. 
'Οπωσδήποτε, τό μέσον, όπερ οί πρόγονοί μας μετεχειρί- 
ζοντο, τό νά άνταποκρίνωνται διά περιστερών, φαίνεται ότι 
επανέρχεται εύνοϊκώς- οΰτω, ή ύπερωκεάνειος 'Εταιρεία άπε- 
φάσισε τό 1876 νά ■ θέση είς τήν διάθεσιν τών πλοιάρχων 
τής εταιρείας ταύτης περιστεράς, δι’ών νά άναγγέλλωσι τήν 
επάνοδόν-των δέκα ώρας πρό τής άφίξεώς των, διότι ή περι
στερά δύναται νά διανύη είς πέντε μόνον ώρας τό διάστημα, 
όπερ τό ατμόπλοιου διατρέχει είς 14 ή 15 ώρας. Οί επεβά- 
ται δύνανται οΰτω νά .δίδωσιν έν θαλάσση ειδήσεις τινάς 
πρός τούς φίλους των. 'Η αύτή έταιρία ίδρυσε έπί τών άκτών 
τής Γαλλίας καί Αμερικής περισ_ερώνας, καλώς έφωδιάσμέ- 
νους, πρός τόν σκοπόν νά συγκοινωνήσωσι τά πλοία μετά τών 
μερών, παρ’ ών άπομακρύνονται, ή πρό; άπλησιάζουσιν.

(”Επι·«ι συνέχεια). ' Α. £εμ.Η ΜΑΧΗ TOY ΒΑΤΕΡΛΟ
Είναι πολλά γεγονότα, τά όποια οιω καί άν τά άκοόη τις, 5ίω 

καί άν τα άναγινώσκη, ούοέπ&τε τά γορταίνη. "Εν τοιουτον είναι . 
καί ή έν λόγφ μάχη τοϋ-Βατερλό», ά'.έτρεψε τόν χάρτην, τοΰ
κόσμου, καί ούπνος,αί τύχαι 6ά ήσαν πολύ δια^ορετικαί άν κατά 
τήν νύκτα τής 17-πρδς τήν 18 Ιουνίου 1 St 5 δέν έορεχεν, ή άν δέν - 
κατέφβανον εγκαίρως αί έπιχουρίαι του Ούελιγκτώνός.

Τόν λόγον τής περιγραφής τής πεισματώδους καί αιματηρότατης 
ταύτης μάχης έχει ό πολύς Βίκτωρ Ούγγώ.

Διά νά λάβη τις ιδέαν τής έν Βατερλώ μάχης, δέον νά 
χαράξη ή κατά διάνοιαν φαντασθή εν κιφαλαϊον Α, ούτινος 
τό μέν αριστερόν σκέλος είναι ή οδός ή άπό Νιβελλών άγόύσα, 
τό δεξιόν σκέλος ή άπό Γενάππης τοιαύτη, ή χορδή τοΰ Α 
ό κοίλος δρόμος ό άπό Όχαίνου είς Βραιναλεΰδον, καί ή κο
ρυφή τοΰ Α είναι τό’όρος Αγιος Ιωάννης. Ενταύθα ίσταται 
τήν προσβολήν άναμένων ό Ούέλιγκτων. Ή κάτωθι αριστερά

καίτοι πάσχων έπι τοΰ ίππου έκ τοπικού 
ουδέποτε είχε φανή τόσον εύθυμος, όσον 

Άπό πρωίας έμειδία. Ένφητο

- άκρα είναι τό Οόγομόντιον, ένθα εΰρίσκετκι ό Ρέίλλ μέ τόν 
'Ιερώνυμον Βανοπάρτην, ή δέ κάτωθι δεξιά άκρα είναι ή 
Βελλαλιάντη, ένθα ίσταται ό Ναπολέων. ’Ολίγον κάτωθεν 
τοϋ σημείου όπου ή χορδή τοΰ Α συναντάται μέ τό δεξιόν 
σκέλος και τέμνει αύτό, κεϊται ή Αίσαίντη, εις δέ τό μέσον 
τής χορδής ταύτης είναι ακριβώς τό σημείον, όπου έρρήθη ή 

■τελευταία λε'ξις τής μάχης.
Τό τρίγωνον, τό μεταξύ τής κορυφής τοΰ Α κα·1 τής χορ

δής είναι τό όροπέδιον τοΰ Άγιου Ίωάννου, όπερ ήθέλησαν 
νά κυριεύσωσιν οί Γάλλοι, καί αύτό ύπήρξε τό μήλον.τής ερι· 
δος-, ό σκοπός τής μάχης.

Αί πτέρυγες τών δύο στρατών έκτείνονγαι δεξιόθεν καί αρι
στερόθεν τών οδών Γενάππής καί Νιβελλων, καί ό μέν 'Ερ~ 
λών είχεν απέναντι αύτοΰ τόν Πίκτωνα, ό δέ Ρέίλλ τόν Χίλλ.

Όπισθεν τής κορυφής τόΰ Λ, ήτοι όπισθεν τοΰ οροπεδίου 
τοΰ Άγ. Ίωάννου, κεϊται τό δάσος -τής Σώαγνης, ούτινος

• ή πεδιάς δέν είναι ομαλή, άλλ’ έχει-κυματισμούς άλλεπαλ- 
' λήλους, άναβαίνο,ντας βαθμηδόν πρός τόν Άγ. Ίωάννην, καί
άπολήγοντας είς τό ύπ’ αύτόν δάσος.

Οί δύο στρατηγοί είχον σπουδάσει μετ’ επιστασίας τήν πε
διάδα .του 'Αγ. Ίωάννου, άπό τοΰ προγενεστέρου δ ’ έτους

• ό Ούέλιγκτων τήν είχεν εξετάσει εν τή προγνωστική περι- 
νοία ώς ένδεχόμενον στάδιον μάχης- συνεπώς κατά τήν μονο
μαχίαν τής 18 Ιουνίου, δ Ούέλιγκτων κατείχε τό καλόν μέ
ρος, ό δέ Ναπολέων τό κακόν., ήτοι ό αγγλικός στρατός εΰ- 
ρίσκετο είς τά ύψηλά, ό γαλλικός είς τά χαμηλά. -

Ό Ναπολέων, 
τίνος νοσήματος, 

: κατ ’ εκείνην τήν ημέραν. 
σκυθρωπός κατά τήν μάχην τής Αύστερλίτσης, κατά τήν 
τοΰ Βατερλώ ήτο φαιδρός. 1

Άπό τής προτεραίας, τήν νύκτα, ώραν μίαν μετά μεσο
νύκτιον, κατοπτεύων τά πέριξ μετά τοΰ στρατηγού Βερτράν- 
δου, εντός τής θυέλλης καί τοΰ ύετοΰ, καί παρατηρών τήν 

, . μακράν γραμμήν τών άγγλικών πυρών είς τόν όρίζοντα, είχε ·
κρατήσει πρός στιγμήν τόν ίππον του, έστάθη άκίνητος, είδε 
τάς άστραπάς, έδωκεν άκρόασιν είς μίαν βροντήν καί είπεν 
«Είμεθα σύμφωνοι». Πλήν ό Ναπολέων ένταΰθα ήπατατο, 
δεν ήσαν πλέον σύμφωνοι.

Δέν έκοιμήθη ούδέ λεπτόν κατ’ εκείνην τήν νύκτα- πασα 
στιγμή παρεϊχεν είς αύτόν καί νέαν άγαλλίασιν. Διέτρεξεν 
όλην τήν γραμμήν τής μεγάλης φρουράς, ίστάμενος. έκ δια
λειμμάτων καί συνομιλών. μέ τούς σκοπούς. Περί ώραν δύο 
καί ήμίσειαν, είχεν άκούσει πλησίον τοΰ δάσους τού Ούγομον- 
τίου τό βήμα φάλαγγος- ύπολαβων δέ ότι ό Ούέλιγκτων 
άπεχώρει ίσως, είπε πρός τόν ^ερτράνδον- «Θα είναι ή αγ
γλική οπισθοφυλακή, κινουμένη πρός άπόδρασιν. Θά ζωγρή- 
σει τούς έξακισχιλίους Άγγλους,οίτινες άπεβιβάσθησαν μόλις 
είς τήν Όστένδην.» Τήν νύκτα τής 17 πρός τήν 18 Ιου
νίου έχλεύαζε τόν Ούελιγκτώνα- «Αύτος ό σπιθαμιαίος Άγ
γλος, έλεγεν, έχει άνάγκην ενός μαθήματος.» Καί ή βροχή 
καθίστατο ραγδαιοτέρα, ΐβρόχτα ό ουρανός λάλοϋντος τοΰ 
αύτοκράτορος.

Περί ώραν τρίτην καί ήμίσειαν τής πρωίας άξιωματικοί 
τινες σταλέντες διά νά κατοπτεύσωσι τήν θέσιν τών πολε
μίων, του έξήλειψαν τήν ελπίδα- τφ ανήγγειλαν ότι ό εχθρός 
ούδεμίαν έκαμε κίνησιν. Ούδέν εκ τών πυρών του είχε σβε- 
σθή. Ό άγγλικός στρατός εκάθευδεν^ Έπί τής γής επεκράτει 
βαθεΐα σιγή- μόνον είς τόν. ουρανόν ήκούετο θόρυβος- Περί

■ ώραν τετάρτην, έμαθεν παρ’ ενός χωρικού, ον συνέλαβον οί 
σκοποί, ότι τούτον μετεχειρίσθησαν οί Άγγλοι ώς οδηγόν 
μιας ίλης των, πορευομένης νά λάβη θέσιν εις τό χωρίον Ό-

'χαινον, ήτοι ■ είς τά έσχατα τής άριστερας πτέουγος. Περί 
ώραν πέμπτην, δύο λειποτάκται Βέλγοι τόν έπληροφόρησαν, 
ότι ό άγγλικός στρατός έπερίμενε τήν μάχην.-—Τόσω τό κα- 
λήτερον ! άνέκραξεν ό Ναπολέων.

Τήν πρωίαν έπέζευσε, καί,καθ'ίσα-ς είς χωρικόν τι κάθισμα 
- παρά τινι τραπέζη, έχων δέ ύ.πό τούς ποδας του στρώμα

■ άχύρων άντί τάπητος, ήνοιξε τόν χάρτην τοΰ πεδίου τής
'ι 

μάχης, εΐπών είς τόν στρατηγόν Σούλτ- «Ιδού εν εύμορφον 
ζατρίκιον !».

"Ενεκα τοΰ ύετοΰ τής νυκτός αί ζωοτροφίκι τοΰ γαλλικού 
στρατοΰ, βοαδύνασαι καθ’ οδόν, μόλις κατέφθα.σαν τό πρωί- 
οί στρατιώτάι δέν είχον κοιμηθή, ήσαν δέ κάθυγροι καί νή- 
στεις, καί δμως ό Ναπολέων είπεν είς τόν στρατηγόν Νέυ 
πιριχαρώς- « Ένενήκό'ντα τοϊς εκατόν εχομεν ύπέρ ήμών.,» 
Περί ώραν όγδόην, εκομίσθη . είς τόν αύτοκράτορα τό πρό
γευμα*  προσεκλήθησαν ’ δέ είς αύτό καί πολλοί στρατηγοί. 
Έπί τής τραπέζης έλέχθη, ότι τήν νύκτα τή; προχθές, ό 
Ούέλιγκτων παρευρέθη είς τόν χορόν τής δουκίσσης Σομερσέ- 
του, έν Βρυξέλλαις. ό δέ Σούλτ άριμάνειος άνήρ μέ αρχιε
πισκόπου μορμήν' άπήντησι- «Σήμερον είναι ό χορός.» Ό 
αύτοκράτωρ ήστείσθη μέ'τόν Ν<ϋ, επειδή ούτος είχε είπή- 
«Ό Ούέλιγκτων δέν είναι τόσον αφελής, ώστε νά περιμείνη 
τήν Μεγαλειότήτά σας.» Άλλως τε εροεπεν έκ φύσεως εΐς 
τό άστειεύισθαι, καί- κατά τόν Βενιαμίν Κωνστάντιον, οί 
αστεϊσμοί-του ήσαν «αλλόκοτοι μάλλον ή εύφυεΐς.» Χαρα- 
κτηριστικώτατον είναι καί τό έξης' Όνε έπί τοϋ λαθραίου 
του διάπλου άπό τής νήσου Έλβας είς τήν Γαλλίαν, τό 
πλοϊον «Άστατος» εντός τοΰ όποιου ήτο κεκρυμμένος, άπην- 
τήθη ύπό τοΰ γαλλικού πολεμικού βρικίου «Ζέφυρος» όνομα- 
ζομένου καί ήρωτήθη ύπ’αύτοΰ άν είχεν ειδήσεις περί τοΰ 
Ναπολέοντος, ούτος έλαβε γελών τήν σάλπιγγα καί άπε- 
κρίθη ό ίδιος- «Ό αύτοκράτωρ έχει καλώς.» Άνθρωπος οΰτω 
γελών. φαίνεται έχων οικειότητα με τάς περιστάσεις τοΰ 
βίου. Ό Ναπολέων έγέλασεν επανειλημμένοι; τοιοΰτον γέ
λωτα, καί ΐπί τοΰ προγεύματος τοΰ Βατερλώ.

ΜετάχΤΟ πρόγευμα έμεινε σύννους έως δεκαπέντε λεπτά 
τής ώρας, έπειτα δ’ έκάθησαν έπί τών άχύρων. δύο στρατη
γοί, φέροντες κάλαμον άνά χεΐρας καί χάρτην επί τοΰ γόνα- 
τος, καί ό αύτοκράτωρ τοϊς ύπηγόρευσι τήν διάταξιν τής 
έγγιζούσης μάχης.

Περί ώραν ένάτηνς-καθ’ ήν στιγμήν ό γαλλικός στρατός 
ε’κινήβη καί άνεπτύχθη διηρημένος είς πέντε φάλαγγας κλι- 
μακηδόν μέ, τό πυροβολικόν μεταξύ έκάστου σώματος, μέ 
τάς μουσικάς έπί κεφαλής, καί ήγεν είς τήν πεδιάδα, τών 
τυμπάνων κρουομένων καί τών σαλπίγγων ηχουσών, στρατός 
κρατερός, εύρύς, φαιδρός, πέλαγος περικεφαλαιών ξιφών καί 
λογχών είς τόν ορίζοντα, ό αύτοκράτωρ άνέκραξεν έπανει- 
λημμένώς εν τή συγκινήσει του, «λαμπρόν θέαμα ! λαμπρόν 
θέαμα 1». ·

Άπό τής ένάτης μέχρι τής δεκάιης καί ήμισείας ώρας, 
ολος ό στρατός, πράγμα σχεδόν απίστευτου, έλαβε θέσιν, πα
ραταχθείς είς εξ φάλαγγας, σχηματιζούσας κατά τήν έκφρα- 
σιν αύτήν τοΰ αύτοκράτορος έξ V. Όλίγας δέ στιγμάς μετά 
τόν σχηματισμόν τοΰ μετώπου εις μάχην, έν τφ μέσφ τής 
βαθείας σιωπής, ήτις, ώς έπί τής προσεγγίσεως θυέλλης, 
προηγείται τών μαχών, βλέπων προβαινούσας τάς τρεις κα- 
νονοστοιχίας, αί όπΟϊατ διετάχθησαν νά κάμωσιν αρχήν τής 
έπιθέσεως κατά τοΰ Άγ. Ίωάννου, είπε «Ιδού έκεϊ τέσσα- 
ρες ώραϊάι νεάνιδες». . »

Έπειτα εσπευσε καί διηυθύνθη πρό τής Βοσόμμης, έπί 
λοφίσκου τίνος, κειμένου δεξιόθεν τής όδοΰ τής άπό Γεννάπ- 
πης είς Βρυξέλλας διά νά επισκοπή έκεϊθεν. Καί ούτος μέν ό 
σταθμός του ύπήρχεν' ό δεύτερος επί τής μάχης- ό δέ τρίτος, 
ό τής έβδομης εσπερινής ώρας, έκειτο μεταξύ Βελλαλιώντης 
καί Αίσαίντης, εις θέσιν ύψηλήν καί απότομον, όπισθεν τή; 
όποιας είχε συναθρόισθή ή αύτοκρατορική φρουρά. Έπί τοϋ 
τελευταίου τούτου , σταθμού ελεγεν είς τον οδηγόν του, όνό- 
ματι Λακώσταν, χωρικόν δυσμενή, περιδεή, στρέφοντα τά 
νώτα οσάκις έβλεπε έκρήγνυμένην μίαν βόμβαν, καί ζητοΰντα 
νά κρυβή όπισθεν τοΰ Ναπολέοντος. « Ανόητε, εντροπή ! θέ
λεις νά σκωτωθής χτυπημένος είς τά οπίσθια».

Ή πρώτη φάσις; τής μάχης ταύτης ήτο θαλερά, αμφίβο
λός, αμφίρροπος, μπειλητική πρός άμφοτέρους τούς στρατούς· 
τά ύδάτα ;ήσαν συνηγμένα τήδε κακεϊσε είς τάς κοιλότητας 
πής γής,. εϊς ττνά μέρη, οι τροχοί τών αμαξών τοΰ πυροβο
λικού έβυθίζόντο μέχρι του 'άξονό; των, καί εάν δέν ήσαν

!

I



I I

334 Η ΦΥΣΪ2

\

■τά σπαρτά’νά σχτματίζωσιν ύπό τούς τροχούς στρώμα, θά 
άπέβαινεν αδύνατος πάσα κίνησις, ιδίως προς τό μέρος τής 

. Παπελότης. ,
‘Ο άγων ήρξατο αργά, διότι ό Ναπολέων εχων όλην τήν 

δύναμίν του είς τό πυροβολικόν, τό όποιον κατηύθυνεν οτέ
• μέν πρός τό δείνα, οτέ δέ πρός τό έτερον σημεΐον τής μάχης, 
ήθελε νά περιμείνη ν’ άναοανή ό ήλιος και νά ξηράνη τήν 
γήν, δια νά δύνανται αί έζευγμέναι κανονοστοιχιαι νά κυ- 
λιωνται και νά τρέχωσιν έλευθέρως.’ Άλλ’ ό ήλιος δέν άνε- 
φάνή, όπως έν Αύστερλίτση, όπόταν δ’ έκρότησε τό πρώτον 
τηλεβόλου, ό άγγλος στρατηγός Κόλβελ είδε τό ώρολόγιόν 
του, καί ήτο ένδεκάτη ώρα καί τριάκοντα πέντε λεπτά.

Ή μάχη ήρξατο έκ τής αριστερά; γαλλικής πτέρυγο; επί 
τοΰ Οΰγόμοντίου, μανιωδώς καί βιαιότερου ίσως παρ' όσον 
ήθελεν ό αύτοκράτωρ. Συγχρόνως ό Ναπολέων προσέβαλε 
τό κέντρον, παρορμήσάς τήν μοίραν τοΰ Κιότου πρός τήν

• Αισαίντην, ό δέ Νέύ προσώθησε τήν -δεξιάν γαλλικήν πτέ
ρυγα κατά τής άριστεράς αγγλικής, στηριζομένης είς τήν

·. Παπελόττην.
*Η κατά τοΰ Οΰγομοντίου έπίθεσίς κατά τι ήτον στρατή

γημα- ήθέλησεν.ό Ναπολέων νά σύρη έκεϊσε τόν Ούελιγκτώνα, 
καί οΰτω νά τόν κλίνη πρός τ’ αριστερά.· Τό σχεδίου τοΰτο 
θά ηύδοκίμει. άν οί τέσσαρες λόχοι τής αγγλικής φρουράς καί 
ρί ανδρείοι Βέλγοι τής μοίρας τοΰ ίίερπογχέρου δέν έτήρουν 
τήν θέσιν έκείνην στερεώς’ ό δέ Ούέλιγκτων, αντί νά συσσώ
ρευση έκείσε τό πλήθος του, ήρκέσθη πέμψκς μόνην επικου
ρίαν ετέρους τέσσαρας λόχους όμοιων στρατιωτών τής φρου
ράς, καί 'έν τάγμα έκ τών πεζών τοΰ Βρούνσβικ.

Ή πρός τήν Παπελόττην έπίθεσίς τής δεξιάς/ γαλλικής 
πτέρυγος, κατά βάθος είχε σκοπόν ν’ άποσοβήση τήν άρι- 
στέράν τών Άγγλων, νά κόψη τήν είς Βρυξέλλας οδόν, νά 
φράξη τήν πορείαν, τών Πρώσσων, αΐτινες ένδέχετο νά φα- 
νώσι, νά έκβιάση τόν Άγ. Ίωάννην, καί νά ώθηση τόν Ούε- 
λιγκτώνα πρός τό Ούγομόντιον. .έκείθεν πρός τό Βραιναλ- 
λεΰδον. καί εντεύθεν πρός τό Χάλ. Ούδέν προφανέστερου.

. Πλήν δέ τινων περιπτώσεων έπέτυχεν ή έπίθεσίς αύτη, διότι 
ή Παπελόττη ήλώθη, καί ή Αίσαίντη εκυοιεύθη.

Μετά. τήν κατοχήν τής Αίσαίντης, ή μάχη έφάνη αμφίρ
ροπος. Άπό μεσημβρίας μέχρις ώρας τέταρτης ύπάρχει τι 
έν τή μάχη ταύτη σκοτεινόν, ο οφθαλμός δέν βλέπει επαρ
κώ; έντή συμπλοκή έκείνη τών ποικίλων στρατιωτικών στο
λών όλα φαίνονται συγκεχυμένα, μία ζάλη, έν θάμβος. Εις 
τάς μάχας, ώς νά ένσκήπτη θύελλα, σκοτεινόν τι, θείον τι. 
Όσω καλώς καί αν προεσχεδίασαν οί στρατηγοί τά πράγ
ματα, τά συγκρουόμενα στίφη τών ένόπήων εκείνων άνδρών 
κινούνται κατ’ ανυπολογίστους παλίρροιας καί άμπώτιδας. 
Έπί τής συμπλοκής τά δύο σχέδια τών δύο άρχιστρατήγων 
εΐσχωροΰσι τό έν εντός τοΰ άλλου καί μετασχηματίζονται τό 
εν διά τοΰ άλλου. Ή γραμμή τής μάχης κυμαίνεται όφιο- 
ειδώς ώς κλωστή, τό αίμα ρέει άνω ποταμών, τά τάγματα 
εισερχόμενα ή έξερχόμενα παριστώσι κόλπους καί άκρωτή- 
ρια, όλοι οΰτοι οί σκόπελοι κινούνται άδιακόπως ή μέν πρό 
τών δέ, καί όπου ητο τό πεζικόν καταφθάνει τό πυροβολικόν, 
όπου δέ τό πυροβολικόν τρέχει· τό Ιππικόν καί εφεξής, τά 
πάντα άκολουθών ό καπνός.

Πρός τάς τέσσαραςμετά μεσημβρίαν, ό άγγλικός στρατός 
περιήλθεν είς κρίσιμου θέσιν. Τό κέντρον αύτοΰ διώκει ό 
πρίγκιψ τής Όράγγης, τήν δεξιάν πτέρυγα ό Χίλλ, τήν ά- 
ριστεράν ό Πίκτων. Ό πρίγκιψ τής Όράγγης έκραξεν έν τή 
αμηχανία του καί καρτερά τΟυ πρός τούς Όλλανδοβέλγους, 
«εμπρός καί ουδέποτε όπίσω !» Ό Χίλλ, έξασθενήσας, 

. ήλθε καί έστήριξε τά νώτα τοΰ ύπ-’ αύτόν σώματος έπί του 
Ούελιγκτώνος, ό Πίκτων είχε πέσει νεκρός. Τήν αύτήν στιγ- 
γήν καθ’ήν ήρπασαν οί Άγγλοι παρά τών Γάλλων τήν ση
μαίαν τοΰ 105ου τάγματος τής γραμμής, οί γάλλοι ίρριψαν 
νεκρόν τόν στρατηγόν Πίκτωνα. Πρός τόν Ούελιγκτώνα, ή 
μάχη είχε δύο στηρίγματα, το Ούγομόντιον καί τήν Αίσάν- 

' την, καΐτό μέν Ούγεμάντιον αντεϊχεν εΐσέτι, άλλ' ε’φλέγετο- 
ή δέ Αίσαντη είχεν άλωθή. Τρεϊς χιλιάδες πολεμιστών έθυ- 

σιάσθηταν εντός τοΰ σιτοβολώνος τούτου. Οί Σκώται' του 
φαιού τάγματος ούκέτι έσώζονόο' οί ά)κιμοι δραγόνος τοΰ 
ΙΙομσομπιόυ κατεκερματίσθησαν ύπό τών γάλλων λογχο
φόρων καί θωρακητών -ήταν χίλιοι διακόσιοι καί έμει
ναν εξακόσιοι. Έκ τών τριών άντισυνταγματαρχών των οί 
δύο έκειντο χαμαί, ό Άμιλτων τραυματισμένος, ό Μάτερ 
νεκρός. Ό Πομσομπίου νεκρός, ό Γόρδων νεκρός, ό Μέοσχ. 
νεκρός. Δύο μοΐραι, ή πέμπτη καί ή έκτη είχονκαταστραφή.

Άφοΰ τό Ούγομόντιον έκινδύνευε, άφοΰ ή Αίσαίντη ή· 
λώθη, είς μόνος πλέον κόμβος άπελείπετο, τό κέντρον. Ό- 
κόμβος ούτος άντείχε πάντοτε, ό δέ Ούέλιγκτων τόν ίνίσχυσι 
περισσότερον. Έκάλεσεν έκεϊ τόν Χίλλ έκ τής Μερπεβραίνης, 
καί εκάλεσε τόν Χιασσέ εκ τοΰ Βραινολεύδου.

("Εβετχι συνέχει»). Φ. Π.

ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ
Έρείπια! . . . ερείπια I . . . αείποτε ερείπια !. . . .
Ιδού τό προαιώνιου τοΰ άντρου τούτου της οδύνης φάσμα*  

ιδού ή απαίσια κηλίς, ήν άεννάως έγχαράττει έπί τής κατη- 
ραμένης ταύτης γενεάς ή μυστηριώδης τής Ειμαρμένης χειρ· 
ίδού τό μέλαν τοΰ πάθους στίγμα, όπερ άνεξιτήλως όσημέραι. 
υπό τοΰ ανθρώπου έγκολάπτεται έπί της έρρυτιοωμένης τοϋ- 
χρόνου παρειάς . . . Έρμε ζοφώδες παρελθόν, έκαστη στιγμή 
τοΰ οποίου έχρωματίσθη ΰπό· τοΰ ερεβώδους τής απελπισίας 
καί τής άπογνώσεως χοωστήρος, είς τούς σκοτεινούς τοΰ οποίου; 
κόλπους συνυφάνθη ή αποτρόπαιος εκείνη κατάρα, ήν ποτέ έξε- 
τόξευσεν ό μέγας Ίεχοβά κατά τοΰ άλαζόνος ανθρώπου· 'σέ πε
ριφρονώ- βδελυγμία συνέχομαι φρικτή, άναμιμνησκόμενος- 
τών ειδεχθών εκείνων τερατουργημάτων σου, δι’ών κατεκό- 
σμησας τήν αγρίαν καί σκελετώδη μορφήν σου- σέ αποστρέ- 
φομαι, διότι τό εόα-^ος, έφ' οΰ έσ«υρηλατήθη τό στέμμα τής- 
δόξης σου, γέμει αιμάτων καί άνθρωπίνης σαρκός . . ., Ποιον 
τό έργον σου ; ποΰ καί ποια τά τρόπαιά σου ; άβυσσος παν- 
ταγοΰ ....

'Η κοινωνία κατερραστωνευμενη εκ τών ηδονών καί τής α
κολασίας, βεβακχευμένη έκ τών οργίων,, έν οίς διεβίωσε, κα- 
ταπεπονημένη έκ τής δυστυχίας καί τοΰ καμάτου, γεγηρακυΐα. 
πλέον, έχει άπό πολλοΰ ήδη βυθισθή είς νάρκην, έν βήμα μό
λις άπό τής αναισθησίας καί τοΰ θανάτου άπέχουσα, Κραιπάλη 
γενική, καθολικός κυνισμός, άπασώ/ τών τάξεων κατακυριαρ- 
χών, μετέβαλε τό μέν καθήκον είς σποδόν, την δέ κοίτην είς 
κλίνην Μέσσαλίνης.... Οίμοι 1 . . . Ζώή έν άνομίαις κατα- 
ζοφουμένη, μακράν πάσης ηθικής αρχής, θυμέλην θυσιών καί. 
λατρείας έγείρουσα όπου μόνον ιδιοτέλεια καί συμφέρον έχώρει.

Άλάστωρ δαίμων ύπήγειρέ ποτέ δόλφ τό παραπέτασμα, 
καί έφάνη κατεσκληκυΐα καί βεβορβορωμένη ή ανθρώπινη 
μορφή .. . "H Αμαρτία, τάς πέδας αυτής αίφνης ρήξασα, ά
πεπτη εις τό κενόν, τήν φρίκην καί τόν τρόμον συνεπαγόμενη· 
είς σκοπόν τών επιμόνων αύτής προσβολών τήν τοΰ ανθρώπου 
ψυχήν μεταβαλοΰσα,πρό οΰδενός ύπέκυψε, έν ουδενίκατεβλήθη.

Ουδέν έκτοτε εγωισμού καί κενοδοξίας υπέρτερου- ουδαμοΰ· 
σεβασμός. Θρησκεία διαμελισθεΐσα είς δόγματα τόσα, ίσας 
καί φιλαυτίας. ’Επιστήμη κοινωνικών ελκών σωρείας μόνον 
δημιουργούσα-πανταχου άπ ελπ ισ ί α. . ..

* *

Τό δε παρόν ; κάτοπτρου έπαμφοτερίζου, έφ’ού ές αεί εκα
τέρωθεν κατοπτρίζονται τό παρελθόν καί τό μέλλον χωρίς νά 
διορώνται....

* *
♦

Ή ψυχή ημών έξενευρώθη πλέον ούοέν ίχνος πεποιθήσεως 
καί θάρρους έν ήμΐν πρό πολλοΰ φέροντες διακείμεθα έν εντε-- 
λεΐ απογοητεύσει· τών αναμνήσεων άποσπασθέντες έρρίφθημεν 
άταρβώς έν.τή δίνη τοΰ μέλλοντος· πλήν φύσει τό ’’Αγνωστον- 
μάς πτοεΐ, μάςταράττει. Τήνπρώτην ημών εύτολμιαν κατα- 
πνίγομεν παρευθύς άκοντες ύπό τόν βρόχον της άδρανείας ... 
την ύπιρςίν jx-ας, ύπόστενον πάντοτε, συμπτήσσομεν πρό τοΰ· 
φόβου τοΰ Άοήλου ....

Όποιος παράδοξος αντικατοπτρισμός ! Μακράν, πέραν εκεί,, 
έν άπωτάτφ τής Αΐωνιότητος σημείφ, όπου ή φαντασία μόνον 
δύναται νά διείσδυση, όπου πλέγδην τό ’Αόρατον μετά τοΰ Μη-

Η ΦΥΣΙΣ
1 " . 1 " 1

οενός συναντάται, διαβλέπω διά τών οφθαλμών τής ψυχής 
μου ακριβώς αντικατοπτριζόμενων τοΰ στυγερού παρελθόντος 
τήν άπαισίαν μορφήν, τών οίχομένων αιώνων τό ωχρόν και 
φασματώδες ίνδαλμα .... .

Προεχαράνθη, λέγουσιν, ή οδός, ήν παρά πόδας θέλει άκο- 
λουθήση τό αόριστον μέλλον έτέθη ήδη τό υπόβαθρου, έφ’οΰ 
'θέλει έρεισθή τό γιγάντειον τής άνθρωπότήτος οικοδόμημα· 
χάχ-άχ-ά βαρύβρομος Σαρδόνιος γέλως ακούεται έκ των έγ- 
κάτων τής στενούσης υπό τόν άνθρωπον Γής,. καί αρά επι τάς 
μελλούσας γεννεας αποστοματοΰται. καταχθόνιος άρά, ήν ώς 
εόνην σφραγίδα θέλει φέρη ουτος άνεξαλείπτως μέχρι συντε- 

ΐίας έπι τοΰ έστιγματισμένου μετώπου του . .. Πόλεμοι καί 
μάχαι καί καταστροφαί καί ο-^ώσεις καί άρπαγαί καί σηπε- 
δών καί φθορά, πάν ό’,τι έγέννησεν τό μίσος καί ή θηριωδία 
τοΰ παρελθόντος, αιωνίως ώς μ^γας καί συνάμα υπέρβαρης 
εφιάλτης θά έπίκηνται έπί τοΰ σκωληκοβρότου τής κοινωνίας 
τοΰ μέλλοντος σώματος, ένφ τερηδών υπούλός θέλει υπονο
μεύει αυτήν ύποκώφως καί διαβιβρώσκει μέχρι τελείας άπο- 
συνθέσεως......... ν -

Φευ ! . . . οποία πόρωσις 1. . . τήν φρίκην νά’ ύπολαμβάνη 
-τις ώς τερψίθυμον γαράς προάγγελμα, ώς εύελπιν εύέιστοϋ'ς 
οιωνόν...

Έν τή άφανεία μεθ’. ής σέ περιέβαλεν ό χρόνος, ό κατα
πληκτικός ουτος τής ύλης καί τοΰ πνεύματος άνατροπεύς, ώ 
σκότιον παρελθόν, συναναμίγνυμι μετά συντριβής την άορι- 
στίαν σκοτεινότερου μέλλοντος- τό έργον σου .ύπήρξεν απεχθές 
ώς ό “^δης. Ονεΰμα άλγους καί ■ δυστυχίας θέλει συμπαρα- 
συρει εις καταστροφήν.τόν καθεύδοντα τούτον κόσμον, μεχρις 

•οΰ υπεραιθέριος άπό τών σπλάγχνων τοΰ 'Απείρου κραυγή δια- 
πολίως έξαγγείλη τήν φοβερόν, τήν μυστηριώδη τής Κρίσεως 
στιγμήν. ...

Άβήνηβι, πρώτη Ίανονβρίου 1892.
Α. Λ. Άναβτ.

ΜΑΚΡΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!...
_________ >

' : Τώ φλφ-Τ. Μωο.

' Την δακρνδόχον λήκυθον φαχέως, φίλε, θράΰ<7ον, 
τό βλέμμα σον νΰν άδακρν άς κρύπτη τήν όδιίνην 
τό άλγος σου είςστεναγμούς νάχιίνης πλέονπανσον... 
ούδέίς. οϋδεις αισθάνεται τοΰ στήθους σου τήν δίνην 1

Οιμοχ!.. κωφεύει ή χαρά είς άλγους Επικλήσεις 
κα\ μάτην βλέμμα συμπαθές νΰν έπαιτέΐ ό πένης- 

•καρδίας πλέον μή ζητάς... κωφούς θά συναντήσης ’ 
κ’έντός τοΰ κόσμον... έρημος, πανέρημος θάμένης!

· I
Γελαζ'; σ ’ εμπαίζουν άν θρηνής σ'άποκαλοΰν γε-

• [λοΐον 
είς τούς κλαυθμούς σου άπαντα ό καγχασμός σαρ- 

κάζων · , 
ό κόσμος εινε, φίλτατε, αείποτε παιδίον, 
ούτινος τϊιν φαιδρότητα θά προκάλης στενάζων...

Ώ ! μακράν είς τάς έρήμουςκλαϊε, στέναζεκαιθρήνεν 
στέναζε μακράν ανθρώπων, ένθα μόνον ή όδΰνη 

" ή σιγή καί ή γαλήνη 
' θέλουν εΐσθαι με-ξά σοΰ !

Άθ^νησι 20. Φΐ'6(,ονα(ίου WJ2.
Γ. Α.Τζ;

Τό άναποφάσιστον είνε τοΰ πνεύματα; ασθένεια, ‘ήτις 
παρεμβάλλει προσκόμματα ιίς τήν ευτυχίαν.

- X
Ό ορθός λόγος απαιτεί-να ύπομίνη τι; καρτερίκώς τήν 

δυσμένειαν τής τύχης καί νά μή έπιβαρύνη αύτήν διά μίμ.- 
,ψιμοιριών. α-ιτινες είς ούδέν δύνανται νά ωφελήσουν.
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ΗΧΩ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΑΞΙΚΩΝ

Τό παρελθόν έτος πολύ; ε’γένετο θόρυβος διά τινα περίερ
γον ιατρικήν άνακάλυψιν.

Έλέγιτο ότι διά τής μετεγχύσεως τοΰ αίματος τής αιγος 
έθεραπεύετο άλανθάστω; ή φυματΐωσις,καί έπιστεύετο τοΰτο, 
καί οί πάντις έκρότουν τάς χεΐράς ίκ τής χ«ρά«> ώς έπί τής 
άνακαλύψεως τής λύμφης τοΰ Κώχ, καί όπως αυτή καε 
έκείνη βαθμηδόν έλησμονήθη.

’Εν τούτοις τήν σήμερον ό ιατρικός κόσμος συγκινεΐται εκ 
τής άνακαλύψεως νέου θαύματος. Έπιβεβαιοΰται ότι ό δό- 
κτωο Constantin Pa.ul άλανθάστω; θεραπεύει τού; άτας·.- 
κούς (ataxiques)παραλυτικούς καί άλλους τοιούτους πάσχον- 
τας'τή βοηθείφ απλών εγχύσεων έξ έγκεφαλικής ουσίας τών 
προβάτων. Τά πρώτα αύτοΰ πειράματα υπήρξαν Ενθαρρυν
τικά, Ώστε μετά τούς κονίκλους, τούς κύνας καί τας 
αιγας, ή ιατρική μεταχειρίζεται ήδη τούς αμνούς, ού; ανι- 
λεώ; θυσιάζει διά τήν. σωτηρίαν τών άνθρώπων ! Καί πόσα 
παράδοξα ή ιατρική επιστήμη δέν μάς επιφυλάσσει ετι!

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ HMIKFANEJAS

Έτερός τί; δόκτωρ, αυστριακός ούτος τήν καταγωγήν, 
άνεκάλυψε τρόπον εντελώς μυθώδη διά τό περίεργον καί ά- 
πλούστατον αύτοΰ πρός θεραπείαν τής τόσον βασανιζούσης 
τήν άνθρωπότητα .νόσου τής ημικρανίας, χωρίς νά προστρ.έχη 
είς εγχύσεις; καί θύματα ούτος.

'Εάν δώσωμεν πίστιν είς τήν ενώπιον τοΰ έν Βιέννη ια
τρικού. Συλλόγου γενομένην δήλωσιν αύτοΰ, άρκεϊ τις πα
σχών έξ ημικρανία; νά άσκήση έπί τινα λεπτά τής ώρας 
πίεσίν τινα έπί τή; γαστρική; κεντρική; άρτηρίας, είς τήν 
επιφάνειαν τοΰ κοίλου τοΰ στομάχου, καί αμέσως θά αισθανθή 
μεγάλην άνμκούφισιν.
, Ώς βλέπομεν, τό άντιφάρμακον τοΰτο δέν είναι πολυδά

πανου καί άρκεϊ νατό δοκιμάσωμεν. όπως βεβαιωθώμεν περί 
τής όντως σωτηρίου άνακαλύψεως τοΰ νέου ανωνύμου Ασκλη- 
πιάδου, Δέον όμως νά μή λησμονώμε.ν, ότι πρέπει να πιέσω- 
μεν ακριβώς τό όριζόμενον μέρος.

. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ

Έν ,νέου είδους Κραχ απειλεί νΰν τήν βιομηχανίαν. Πρό
κειται περί τοΰ έλεφαντόδοντος, τό όποιον όσημέραι εκλεί
πει, διότι βαθμηδόν οί έλέφαντες σπανίζουσι καί ίσως δέν ιί· 
μέθα μακράν τής έπήχής καθ’ήν τό λαμπρόν τοΰτο όστοΰν 
θά τιμαται ύπερμέτρως. .’Εν τούτοις ή χημεία ερχεται εγ
καίρως αρωγός της βιομηχανίας. Εις Αμερικανός πρό ολί
γου άνεκάλυψε τόν τρόπον τή; κατασκευής τεχνητοΰ ελεφαν
τόδοντο;, τό όποιον, ώς λέγεται, έχει βάσιν τό γάλα. Τί νά 
μή περιμείνωμεν ακόμη άπό τήν σύγχρονον πρόοδον τής χη
μεία;·; .

" ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΣΟΝ ΣΚΑΦΟΣ

Ό Ναυτίλος τοΰ ’Ιουλίου Βέρν έλαβε πραγματικότητα.
Νέον τι Αμερικανικόν σκάφος διέσχισεν έσχάτως τόν 

•Ατλαντικόν Ωκεανόν, έλκύσαν τήν περιέργειαν καί τόν θαυ
μασμόν πάντων τών σχετικών επιστημόνων. Φέρει σχήμα κο
λοσσιαίας χελώνης καί δύο άναπνευστικούς πύργους εις τήν 
πρύμνην άα< την πρώραν. Όπόταν δέ ή θάλασσα είναι τρι
κυμιώδης, πρός αποφυγήν τής μετά τών πελωρίων κυμάτων 
συγκρούσέώς του, τό σκάφος βυθίζεται ύπό τήν θάλασσαν, 
εκτός μέρους τών δύο πύργων οιτινε.ς, ώς εννοείται, μένουσιν 
υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης διά τήν είσοδον τοΰ άέ
ρος. Ή ,ταχύτής αύτοΰ- είναι καταπληκτική καί ούδένα δια
τρέχει κίνδυνον έν πλήρει Ώκεανφ.

Φρίκ.

t

-.*  < ·
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Η ΦΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΙΑΣ ΒΕΛΟΝΗΣ

Μετασχηματίσατε μίαν βελόνην τής κόμης, ώς δείκνυσι τό 
δεξιόν σχήμα τής έναντι είκόνος μας, καί θέσατε όριζοντίως 
έν αυτή διώβολον έΐς τό δεξιόν αΰτου μέρος. Είς δέ τό αρι
στερόν άναρτίσατε δακτύλιόν αρκούντως βαρύν ή δύο εν α
νάγκη. Ούτω θά έχητε μηχανικόν τι σύστημα, όπερ θά δύ- 
ναται νά ίσταται έν ισορροπία- θέσατε τότε έπί καθέτως μα- 

κράς τίνος βελόνης τό άκρον τοΰ νομίσματος καί φυσήσατε 
διά τού στόματος έπί τοΰ δακτυλίου, καί θά ίδητε τό μη- 
μάνημ.ά σας περιστρεφόμενον μετά ταχύ?ητος χωρίς ουδόλως 
νά παύση ή ισορροπία.

Έάν δέ μεταχειρισθήτε χαλύβδινον βελόνην, τό νόμισμά 
σας θά διατρυπηθή, ούτως ώστε θά έχητε τήν λύσιν τού 
εξής προβλήματος. Διατρόπησις οθοΑοΰ Λα βε.Ιόνης φυσώ- 
μόνηςάνωθεν. Φ. Π.

.1) Ποΐ! ίπταται 6 Ζρωη;
4) Τί πρΐίγμα φόροι πτέρυγας χωρίς τα πρια ; 
5/ ϋοιίιαμα η όακρν ;

Αραβικός Ίππος

ΛΥΣΕΙΣ Tft\ EVT£»i 40 ΦΥΛΛβ .ΛΙΛΊΓΜϊΤίϊΧ
144. Αίνιγμα. Πηγή—Γή. Έλυσαν αύτό ό κ. Δημ. ίθεάγένης.. 

«ζ Αθηνών, δ χ. Ίω. Βασταρδήί εχ Βραΐλας καί δ κ. Π. Σταμα- - 
τόπευλος «κ Πατρών.

145. Αίνιγμα. Πόνος—"Ονος. "Έλυσαν αύτό ό κ. Σπ. Δ· Πά
πας βχ Εηροχωρίου και ό κ. Ίω. Βασταρδής έχ Βραΐλας.

146. ’Ερωτήσεις. 1) ‘Από τόν διαβήτην. 2) Τιμή. 3) Οί βι· 
πλωμέται. Τήν πρώτην καί ζτρίτην έρωτησιν έλυσεν έπιτυχώς ό 
κ. Δισν. Χριστοδούλου.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΓΣΕίίΣ,
Δ.' Α· Καλίμας. Ζητούμινον φύλλο» άπεστείλκμεν προχθές. —Π. Τ. 

Αολίναγα, Σας ένεγράψβμεν άπό 1ης Ίαναυαρίου και σάς άπεστείλαμιν 
τήν σειράν. ’Αναμένομε» τό ύπόλοιπο».— ®. Ζ. Τρίπολιν. Έ»εγράψ«μεν 
πάντας συνορομητάς εις τήν «Φύβιν» χβί άπεστείλαμε» σειράς φύλλων.Ευχα
ριστούμε» πολύ.—Ν. Π. Άλιβίριόν, ’Επιστολή ελήφθη. Συνορομητάς ενε- 
γράψαμεν. Σάς απαντήσαμε» και ταχυδρομιχώς. Ευχαριστούμε» πολύ.—Α, 
Ρ. Π. Σύρον. Ζητούμενα φύλλα σάς άπεστειλαμεν προχθές.— I. Ν- Δ.Βό
λον. Έλάδομεν δελτάοιον και ήπορήσχμεν έπί βραόύτητι. Σάς άπηντήσαμεν 

ταχυδρομιχώς και άναμένομεν νεωτέρας πληροφορίας. —Δ· Κ. ‘Αθήνας . 
’Απορούμε» επί επανειλημμένη καθυστερήσει φύλλων. Ύποπτεύομεν ανεπάρ
κειαν διευβύνσεώς σας. ’Εξετάσατε τοΰτο. Ζητούμενα φύλλα σας άπεσίείλα- 
μεν εκ νέου. —Κ- Τ. ’Αθήνας. Διέλθετε γραφείου μας λάδητε έπιστολάς σας. 
—Α. Π. Μαγνησίαν. Πρχθες σας έγράήαμεν έχτεταμένως ταχυδρομιχώς. 
Επιστολής σας στερούμεθα πρό-πολλοϋ.—Α. Σ. Αίγιον. Δελτάριο» έλή- 

φθη. Ευχαριστούμε» διά προθυμίαν σας. ’Αναμένομε» τα/εϊαν άπάντηαιν.— 
Γ. Ν. Κ. Λευκωσίαν. ’Επιστολή έλήφθη. Σάς άπηντήσσμεν. —I. Ε. 
ρονχτβοόχιον. Επιστολή καί συνδρομήσας ελήφθη. Είχαριστούμεν πολύ. 
-Απο'δειξι» λαμβάνετε συν παρόνει φύλλω. — κ. χ. Γ. X-, Φ. Δ-, Ν. Β. 
Ύδραν· Συνδρομή σας ελήφθη, εύχαριστοΰμεν πολύ.—A. Κ. Γ. Κων)πο- 
πολ'ΐν. ’Επιστολήν καί. συνδρομές ελάβομεν; ευχαριστούμε». Σάς έγράψαμεν 

προχθές.

Β1ΒΛΙ08ΗΚΗ ΙΒΤΑΙΟΪ ΒΕΡΝ
' ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΒΡΑΒΕΓΘΕΚΑ ΓΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
"Εκδοείχς καλλιτεχνική είς ytya β<”· 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ '
Π. ΦΕΡΜΠΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ : Θ. ΛΙΒΕΡ10Σ
Ή;ΐ;ΐιί’Ή*- —

Α ί Ν 1 ΓΜ Α-ΤΑ Κατά τό έτος τοΰτο θά έκδοθώσι τά έξης έργα :
Ι*ωβύρος  ό Καταχτητής . . . μετ ’ εικόνων
Ό ΛΛεβημ-βρενύς Άοτήρ » 63
'Ο Χανσελλώρ » ΚΜ
Μήβος έηέ τοΰ Εερηνεχοΰ ’ίίχεανοΰ 31
Ό Λκαχνός..... ................... αετ’ εικόνων 4ε9

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

150. Αίνιγμα.
• Trie Σπάρτης ήμην είς ήγεμών

και θή εκ τών κρατίστων. 
*ΑΑΑ’ ar τώκ γραμμάτων τών υμών 

αντίστροφον τήν ούιν ίδης, 
Σίγα, άν είσαι των έμπιστων 
Μή τις σ' άκοΰσρ κι' έκτενθεκ γνγρς :

Ι5ί. Αίνιγμα.
Tor κόσμον έγω ίγερον 
εις. τους εύρεϊς μου ωμούς
Ενώ τώρα κρεμασμεκον 

.θά μ’ ε'ύρης είς τούς τοίχους.- 
Έάν μ' άναγραμμαιισης 
θά με εό'ρρς είς τονς θρόμους 
ΠΛάνητα, καί θ' άρχίσης 
οίκτου ^ώνάς εύηχους.

152. Ερωτήσεις
/) Ποιος ΐχθ^ς ίμιΑοΐ;

Τί οίται ή ποίησις ;

Διά τήν άπόκτησιν τών 5 ανωτέρω έργων τοϋ 1892.
Δχά μέν τούς έν ταχς έπάρχίαχς Δρ.
Δχά δέ τούς έν τω .έξωτερχκω Φρ. 5ΪΒ

Συνδρομηταί έγγράφοντα·. παρ’ ήμίν έγγυωμένοις τήν ά- · 
νελλιπή κατά ΣάββατΟν αποστολήν τών ίκδιδομένων τευ
χών, άνευ προσθήκης ταχυδρομικών τελών.

Ό πληρόνων δοαχ. 6 θά λαμβάνη 10 τεύχη.
■ Πάσα παραγγελία δέον νά συνουεύηται καί ύπό τοϋ αντι

τίμου αυτής. ,

Ή Διεύθυνσις τής «Φΰσεως» αναλαμβάνει τήν προμήθειαν 
καί αποστολή» οίουόήποτε αντικειμένου έζ Αθηνών έπί προ
μηθείς 5 °/0 μόνον. Πάσα παραγγελία 3έονζνά συνοδεύηταε... 
καί ύπό τοΰ αντιτίμου καί τών ταχυδρομικών τελών. ■


