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ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΡΤΙΟΪ ~
Ύμνους ένθουσιώδεις τονίσωμεν αθανασίας είς 

τούς ιερούς αγώνας τών πατέρων ήμών, στεφάνους 
άμαράντους εύσεδώς καταθέσωμεν είς τούς σεπτούς 
αύτών τύμβους! Ή είκοστή πέμπτη Μαρτίου είνε ή 
αναπαράστασις ένδοξου έπταετοϋς δράσεως, καθ’ήν 
άνηγέοθη έξ έρε,ιπίων Λ Πατρίς τοΰ πολιτισμού 
καί άνεστηλώθη τό δίκαιον τού άσθενοΰς απέναντι 
στιφών, άνάμνησις ήτις τούς εύγενεστέρους προκα- 
λεΐ παλμούς είς πάσαν καρδίαν, αίσθανομένην τήν 
δνναμιν τής άνθρωπίνης αξίας, τήν έκτίμησιν πρός 
δ,τι ύφηλόν Λ διάνοια δύναται νά συλλάδη. Άγων 
έθνους ταπεινωθέντος καί καταδυναστευομένου απέ
ναντι ύπερβολικής ύπεροχής λογω αριθμού καί έπι- 
δολής, ήτο αγών παράτολμος δσω καί δίκαιος, έπι- 
κίνδυνος δσω καί μέγας, έάν άναλογισθώμεν ήμεϊς 
οί έκφραγκισθέντες νάνοι όποιος άπητεϊτο αγνός, 
■ανένδοτος, μέγας ήρωϊσμός, όποια θαυμαστή καί 
επίμονος θέλησις, όποιον ύφος θυσίας, ίνα συντελε· 
σθή τό ονειρον τετρακοσίων αίώνων, οί πόθοι ούς 
ύπεξέκαιον τόσοι στεναγμοί λυγράς δουλείας !

Άφιερωθώμεν τήν ήμέραν ταύτην, ην κατηντή- 
σαμεν πεζήν, τυπικήν, ανούσιον, τήν δθδ’’*·  ή 366ίι· 
ήμέραν τού έτους άνευ αίγλης καί μεγαλείου, οΐα 
οφείλει νά έχη ήμέρα εύαγγελιζομένή ήμίν συνέ- 
χισιν άγώνων ύπέρ παραδόσεων Ιερών, ύπέρ δι
καίου θείου, αναλλοίωτου, ύπέο αύτοΰ τοΰ ένστίκτου 
τής αύτοσυντηρησίας, άφιερωθώμεν είς σιγηλήν 
έπισκόπησιν τοΰ δράματος τής Εθνεγερσίας, δπερ 
συναπετέλεσαν δάφναι καί τρόπαια, αίματα καί δηώ- 
σεις, νίκαι καί βάσανοι, δόξα καί μαρτύρια! Άνα- 
γνώσωμεν τήν πατρικήν ταύτην διαθήκην,, τήν δι’ 
αίματος έν μαρτυρίφ γραφεΐσαν καί διϊδωμεν διά 
μέσου τών απλών εκείνων συμβολικών γραμμών τό 
μέγεθος τών βαρειών ύποχρεώσεων απέναντι τοιού- 
του ενδόξου παρελθόντος καί τοΰ μέχρι τοΰδε έλε- 
εινοΰ παρόντος, γέμοντος πολιτικής άκολασίας, έν- 
θουσιασθώμεν—άν τό κατορθώσωμεν—καί λησμο- 
νοΰντες έπί τινας ώρας τόν σπαραγμόν τών έλευθέ-· 
ρωνέναντίοντών έγκαταλελέιμένων.άδελφών,δι’ ούς 
Είκοστή Πέμπτή Μαρτίου δέν άνέτείλεν άκόμη,άνα- 
νήφωμεν—ένόσω ύπάρχη έτι καιρός!

♦ ·

‘Ύμνους νά τονίσωμεν, στεφάνους νά πλέξωμεν ! 
Ψευδολογία χάριν έπιδείξεως, σκιά αίγλης, έκμηδέ- 
νησις λαμπηοόνος. Εινε τύπος όφέιλόμενος.. απέ
ναντι καθήκοντος παραγνωριζομένου, οίον ή αύτα- 
πάρνησις τών έν έλευθερία ζώντων ύπέρ διασώσεως 

τών σκαιώς άποκλεισθέντων ταύτης. Σιγή πένθιμος 
άς κρατ.ήση, προκειμένου έν ήμέραις πονηραϊς νά 
συλήσοψεν άναισθήτως τήν Ιερότητα τών άναμνή- 
σεων δια τής άναπετάσεως καί μόνης ρακωδών ση
μαιών η τής καύσεως ολίγων κηρίων ή τής άναμασ- 
σήσεως τών γνωστών Πανηγυρικών.. Ή μόνη κα- 
ταλληλοτέρα ’Εορτή τής Έλλην. Παλιγγενεσίας, ήν 
έμπνευσμένοι τής Δύσεως Βάρδοι έφαλαν δι’ αθα
νάτων έπών,άτινα δέν Αδυνήθησαν νά συγκινήσωσι 
τούς διπλωμάτας καί μόνον αύτής, θά ήτο οχι Λ 
25η Μαρτίου, άλλ’ άπασαι αί ήμέραι τον έτους— 
αίτινες νΰν διαρρέουσιν ύπό φρικώδη πολιτικόν άν- 
ταγωνίσμόν, τόν προπαρασκευάζοντα πυρετωδώς 
τήν έξαχρείωσιν καί τών ύγιεστέρων έτι στοιχείων 
τής κοινωνίας— δι’έργασίας πραγματικής ύπέρ τών 
έθνικών καί ούχί τών άτομικών συμφερόντων. Τότε 
μόνον Αδύνατό τις νά ειπη δτι τό Ελληνικόν Έθνος 
έργαζόμενον ούτω,. άξίως παίηγυρίζει τόν άγώνα 
αύτοΰ, προπαρασκέυάζον νέον τοιοΰτον, καί θέτον 
τό έναυσμα λελογισμένως έν τη πυριταποθήκη τών 
έλπίδων καί όνείρων τοΰ Ελληνισμού. ’Εργασία είνε 
σήμερον τό μέσον έκεΐνο δι’ ού τελεσιουργεΐται δ,τι 
έπιφανές έν τη καθόλου ιστορική σταδιοδρομία. Τό 
θάρρος,, ή έξυπηρέτησις τοΰ καθήκοντος, ή πρός τό 
δίκαιον ένατένισις, ή συνείδησις πρό παντός του τί 
τών δεόντων δέν έτελέσθη, άνοίγωσιν εύρύ τό στά- 
διον είς δράσιν προόδου καί έθνικής άποκαταστά- 
σεως καί. ούχί πατραγαθίαι άνευ άνδραγαθιών, δπλα 
άνευ πυρίτιδος..·......

Έορτάσωμεν, άλλά μέ κεκλιμένην τήν κεφαλήν, 
διότι απέναντι τής ιστορίας διατελοϋμεν ύπόδικοΓ 
μέχρι τής μεγάλης ήμέρας καθ’ ήν, έάν συνετισθώ- 
μεν, θά κρούσωμεν τόν κώδωνα του Μεγάλου Εσπε
ρινού, ή έορτή έίστω μνημόσυνον, έστω σιγή, ίνα 
λαλήάη ή φωνή τής έκδικήσεως, ίνα εύαγ-^ελισθη 
τήν αληθή χαράν ή άναξιοπαθοΰσα κυρίως 'Ελλάς.

Τό. φυτόν. τής δόξης, Α θαλερά δάφνη έφύη διά 
νά στέφη μέτωπα μαρτύρων ύπέρ εύγενούς ιδέας. 
Διά νά καλλιεργηθή απαιτεί ίδρώτα τίμιον, έργα- 
σίαν σθεναράν: Στέφοντες τά όμοιώματα Εκείνων 
καί κοσμούντες ήλεκτροφωτίστους αίθούσας διαρ- 
πάζομεν έργασίαν χρόνων παρελθόντων, αφού ύπήρ- 
ξαν τόσοι οί κόποι,· τόσον τό αίμα, τόση ή έγκαρτέ- 
ρησις-έκείνων, ώστε νά περισώζη καί τήν σήμερον 
θαλλούς τινας καί. δι’ ήμάς........ Μή έξαντλήσωμεν
τόν θερισμόν, άφού τό έδαφος άπεσκληρύναμεν.

Μή λησμονώμεν δτι τό Έλλην. έθνος τότε όντως 
θά έορτάση’Εθνικήν έορτήν, δταν τήν έορτάση ώς 
Πανελλήνιον, δταν ή εύρεΐα σημαία ήμών ή ένούσα 
θάλασσαν καί ουρανόν περιλάόη είς τάς θροούσας 
ύπερηφάνως πτυχάς αύτής τά απαράγραπτα δρια τής 
Πατρίδος, ατινα. οί αίώνες έχάραξαν καί ή ιστορία 
Ττεριέσωσε. Τήν ήμέραν έκείνην θά παλινοστήση Λ 
προαιώνιος θεότης τής Ελλάδος, ή διά χειμάρρων 
φωτός περικαλύφασα ταύτην Δόξα!

«Άγαπήσωμεν άλλήλους» διότι οΰτω ύπάρχει έλ- 
πίς ν’ άγαπήσωμεν αληθώς τήν Πατρίδα. Ιίατρίς 
είνε τό έύγενέστατον ίνδαλμα πάσης καρδίας, φυ- 
χής λογικού δντος. Πατρίς δ’ήμών σήμερον είναι 
Α δού λη. 'Ελλάς. Δ. I. Κ.
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ΤΑΧΪΑΡΟΜΕΙΟΝ ΜΑ HEPETEPM
(Συνέχεια χαΐτΑος).

Ή υπηρεσία ή ύπό τοΰ χ. Sleenackers όργανωθεϊσα ήρ
ξατο τακτικώς τήν 16 'Οκτωβρίου 1870. Πρό τής Αποχής 
ταύτης επίσημοι [χάνον έπιστολαί έστέλλοντο είς Παρισίους ύπό 
περιορισμένου αριθμού περιστερών.

Όταν ή Κυβέρνησες είχε τήν έδραν της έν Τούρ, ή έκ- 
. κίνησις έγένετο συνήθως ιίς Βλοά ή τά πέριξ. Όπόταν δ’ή 

Κυβέρνησες κατέφυγεν είς Βορδώ, αί αναχωρήσεις ησαν 
δυσ*ολώτεραι.  Τότε ό Κεντρικός Περιστερών ίδρύθη έν Poi
tiers. όπου ιίς τηλεγραφικός υπάλληλος εφερεν επειγόντως έκ 
Βορδώ τούς σωλήνας τούς προσδενομένους είς τήν ούράν 
τών περιστερών, καί οί ύπηρέται ανεχώρουν αμέσως μετά 
τών περιστερών, αίτινες άπελύοντο είς Τούρ ή τά πέριξ.

Ή τελευταία άναχώρησις,ήτις ήτο ή τεσσαρακοστή έβδομη 
άπό τής 16 'Οκτωβρίου, έγένετο έκ τοΰ χωρίου Ormes, 
όπόθε» 12 περιστερά! άνεχώρησαν συγχοόνως διά τούς Πα
ρισίους.

Κατά τήν περίοδον ταύτην έγένετο χρήσις 248 περιστε
ρών, έξ ών πολλαί έποιήσαντο πολλάκις τό ταξείδιον τών Πα- 
ρισίων. Ό κ. Blay, έξάδελφος τοΰ κ- Steenackcrs, διηύ- 
θυνε τήν υπηρεσίαν ταύτην μετά μεγάλου θάρρους, καί πολ
λής δραστηριότήτος, πλησιάζων, ένίοτε οσω τό δυνατόν τάς 
προφυλακάς. Έξεκίνησε μάλιστα τήν 21 ’Ιανουάριου 1871 
τάς περιστεράς του παρά τήν είσοδον τής γέφυρας τών σιδη
ροδρόμων τοΰ Saint-Maur, ής οί Πρώσσοι κατεϊχον τό έτε
ρον άκρον.

' Ό κ. Blay παρατηρήσας ότι ή περιστερά προσπαθεί νά 
απαλλαγή τοΰ φορτίου της, καί οτι ή κλωστή ή συγκρατοΰσα 
τήν έπιστολήν έπί τοΰ πτερού αυτής έκόπτετο συνήθως, ή 
έβλάπτετο ό χάρτης, έσκέφθη νά περιτυλίξω ίσχυρώς τό τη
λεγράφημα έντός μικρού-σωλήνος έκ πτερού χηνός ή κόρακος, 

. προσδεδεμένου διά μετάξινης κλωστής είς τό ΐσχυρότερον 
πτερόν τής ουράς τής περιστεράς. Ό τρόπος ούτος ώφέλησε 
σημαντικός, ιδίως άπό τής στιγμής, καθ' ήν αί έπιστολαί 
έξετυποΰντο φωτογραφικός.

Κατά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων, αί άποστελλόμεναι 
περιστερά! περιεσυλλέγοντο κατά τήν είς τούς περιστερώνας 
άφιξίν των ύπό τίνος ταχυδρομικού διανομέώς, όστις τάς έ
φερε» ε|ς τό Κεντρικόν Ταχυδρομεϊον τών Παρισίων. Ό Γεν. 
Διευθυντής διέτασσε τήν αποστολήν των είς τόν Διοικητήν, 
όπόθεν έγένετο ή διανομή είς τούς πρός ούς άπηυθύνοντο αί 
έπιστολαί. Ό δέ κ. Mercadier, διευθυντής τής τηλεγραφι
κής υπηρεσίας τής πολιορκουμενης πρωτευούσης, άνεγίνωσκε 
τάς έπιστολάς ή ένήργει τήν διανομήν είς τόν πρός όν όρον.

Διατυπώσεις τακτικώς έκανονίζοντο καί έτηροΰντο διά δι
ατάγματος τής Κυβερνήσιως τής ’Εθνικής Άμύνης.

Αί πρώται έπιστολαί. αίτινες άφίκοντο είς Παρισίους, η
σαν γεγραμμε'ναι διά τής χειρός καί όσον τό δυνατόν στενός 
μικροϊς γράμμασι, καί έπί λεπτού χάρτου.

Είς τάς έπιστολάς ταύτας, μετεχειρίσθησαν σμικρύνσεις 
φωτογραφικάς έπί τής μιας κατ’ άρχάς προσόψεως τοΰ φύλ
λου, κατόπιν έπί άμφοτέρων τών προσόψεων καί έπί ειδικού 

1 χάρτου, άναγινωσκομένων δμώς ειτα διά μεγεθυντικών φα
κών. ’Ενίοτε ή χρήσις τοΰ φακοϋ έγένετο αναπόφευκτος.

Ό Διοικητής τών Παρισίων καί οί Υπουργοί είχον παρ’ 
αύτοϊς τοιούτους φακούς κα! έκαστος έλάμβανε γνώσιν είς ό,τι 
τόν άφεώρα. Άλλ'όταν Ιφθασαν οί μικροίκοπικοί ύμένες τού 
κ. Dragon, έδέησε τό πάν νά τροποποιηθή. Οί φακοί δεν έ- 
πήρκουν πλέον καί άνεγνώρισαν ταχέως τήν ανάγκην συγκεν- 
τρώσεως τής υπηρεσίας καί αντιγραφής.

Ή Κεντρική υπηρεσία τών Τηλεγράφων διευθυνομένη ύπό 
τού κ. Mercadier, προιϊδε τάς δυσκολίας καί έν τή προσδο
κία τών δοκιμών περί σμικρύνσεως καί τών υμένων τοΰ κ. 
Dragon, ήτοίμασιν αίθόυσαν άναγνώσεως καί αντιγραφής 
τών επιστολών, καθόσον ή ποσότης τούτων υπήρξε τοιαύτη,

Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ
ώστε είς μόνον υπάλληλος εχων τόν οφθαλμόν είς τόν φακόν 
ή τό μικροσκόπιον, δεν ήθελε ποτέ τελειώσει νά τάς άναγνώσν) 
μίαν πρός μίαν.

Άλλ’ άς ίδωμεν πρώτον πώς ήσαν τά φύλλα τών Επιστο
λών τούτων. “Έκαστος γινώσκει τά μικροτεχνήματα γνωστά 
ύπό τό όνομα τοΰ Stanhopes, άτινα ό κ. Dragon κατέστησε 
τόσφ τοΰ συρμού κατά τό τέλος τής αυτοκρατορίας. Ενθυ
μείται έκαστος τά δακτυλίδια εκείνα, τάς μικράς σφραγίδας 
ή καρφίδας λαιμοδετών, δι ων τόσον εύκόλως'φέρει τις διαρ
κώς έπ’ αύτοΰ, τό πολυτιμότερου Ενθύμημα έν φωτογραφία, 
άπροσίτω είς πάν άδιάκριτον δμμα. Έφαρμόζοντες τόν οφθαλ
μόν εις σμικρότατον, αόρατον σχεδόν, φακίδιον κεκρυμμενον 
έντός έξέχοντος στολίσματος τοΰ μικροτεχνήματος τουτου, 
παρατηροΰμεν φωτογραφικόν δοκίμιον μεγάλων διαστάσεων. 
Αυτή αΰτη ή φωτογραφική εφαρμογή, ένδείκνυσι τόν τρόπον 
τοΰ οργανισμού τής άποστολής τών επιστολών, άς αί επαρ
χία! έπεμπον είς Παρισίους, ιίς άπάντησιν τών δια τών άε- 
ροστάτων στελλομένων τοιούτων.

Είναι εύνόητον ότι άλλως ουδέποτε θά ύπήρχον τόσαι πε
ριστερά!, οσαι έχρειάζοντό νά φέρωσι καί αυτάς μόνον τας 
έπιστολάς τής κυΒερνήσεως, όσον περιωοισμέναι κατ αριθμόν 
καί έκτασιν καί άν ήσαν, καί όσον λεπτός καί αν ητο ο με- 
ταχειριζόμενος χάρτης. Έζητηθη ή γνώμη διαφόρων, καέ 
αμέσως έσκέφθησαν τήν μακροσκοπικήν φωτογραφίαν. Γράψον 
τήν άπάντησιν σου καί θέσον αύτήν έν π>ήριι φωτί ενώπιον 
Εμπρόσθιου φακού μικροσκοπίου, άντικατάστησον τόν οπίσθιον 
φακόν τοΰ μικροσκοπίου διά πλακάς κολλοδίον, θά εκτυπωθή 
άντίθέτως ή γραφή ήτις θά σμικρυνθή «ς βαθμόν ευκόλως υ- 
πολογιζόμενον, κατά τήν θέσιν τών ΰέλων έπί τής κολλοδι- 
ούχου πλακάς. Δυνάμιθα νά θεσωμ.εν τοιουτοτρόπως κατα- 
σειράν τετραγωνικήν 100, 200, 300 έπί τέλους έπιστολάς 
τήν μίαν πρός τήν άλλην καί κατόπιν πιριτυλίσσομεν τό φύλλον 
τοΰ κολλοδίου έντός τοΰ ανώτερου σωλήνος.Μετά τούτο τίθεται 
έτερον φύλλον καί ή αυτή περιστερά θά δυνηθή νά μεταφέρνω 
ευκόλως καί άνευ κόπου 2 έως3000 έπιστολάς. Οκ-DragOO 
διηύθυνε τήν υπηρεσίαν τών μακροσκοπικών επιστολών. Ου
τος μετέβη είς Τούρ δι’ άεροστάτου καί εκτοτε ωργανωθη- 
σαν αί έπιστολικαί άπαντήσεις διά τοΰ rat καί υχι. Αί επι· 
στολαί μετεφέροντο εις αίθουσαν άναγνώσεως, όπου έμεγαλο- 
ποιούντο, άντεγράφοντο καί έστέλλοντο εις τους παραληπτας. 
Έν τή αιθούση ταύτη. σκοτεινή επίτηδες, πάλιν διά φακών 
καί ηλεκτρικού φωτός έμεγεθύνοντο τά περιεχόμενα τών επι
στολών, κατά 160 φοράς τοΰ πραγματικού μεγέθους.

Καθ’ ολην τήν περίοδον τής διακοπής τής μετά τών Πα
ρισίων συγκοινωνίας 0 αριθμός τών ιδιωτικών τούτων επιστο
λών άνήλθεν εις 95.581 παντός είδους, αί δε εισπράξεις εις 
φρ. 432,524 και90/00. Ό κ. LaPerrede Roo Ιξέθετο ουτω 
τό σύστημά του.

«Ό σκοπός τοΰ έναερίου ταχυδρομείου είναι νά αποκαθι
στώ διά περιστερών τάς τυχόν διακοπτομένας εν πολέμω συγ
κοινωνίας. Όθεν πρέπει νά συνδεθώσι,ν οί Παρίσιοι μετά τών 
φρουρίων τής Γαλλίας διά σταθμών περιστερών, ·ν προβλέ- 
ψει νέων πολιορκιών.

«Πρός τον σκοπόν τούτον δέον νά ίδρυθώσι κεντρικοί σταθμοί 
έν Παρισίοις καί έν Τούρ, ώς καί έν έκάστω φρουρίω.

« Έκοηγνυομένου πολέμου άρχεται αμέσως ή διαμοιβη τών 
περιστερών μεταξύ τών κεντρικών σταθμών καί των φρου
ρίων. Ή κυβέρνησες διανέμει περιστεράς είς τούς διοικητάς 
τών στρατευμάτων κτλ. Διά τοΰ μέσου τούτου ό Γεν. Διοι
κητής θά γινώσκη πάντοτε ακριβώς τήν θέσιν τών στρατευ
μάτων του. Έν Πρωσσία άπό τού 1872 τό υπουργείο*  τών 
Στρατιωτικών επιφόρτισε ειδικόν άνδρα τόν κ. Leuzen ινα 
ίδρύση σταθμούς αποστόλων περιστερών έν Γερμανάρ.»

Ένέ5 αί απόστολοι περιστερά! διά τοΰ θαυμάσιου αυτών 
ενστίκτου έσωσαν τούς Παρισίους άπό ήθικοΰ θανάτου, ένφ 
ή απλή εϊδησις «περιστερά άφίκετο» ήρκιι νά άνακουφίση ο
λόκληρον πληθυσμόν τής μεγάλης πόλεως, ή κυβέρνησες ητ- 
τον ευγνωμονούσα τοΰ πρίγκηποςτής Όράγγης,έπώλησεν αυ
τάς είς ευτελείς τιμάς κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1871 διά 

νά τάς φάγωσιν οί Παρισιανο! a la crapaudine, όπως άνα- 
λάβωσι έκ τών στερήσεων τής πολιορκίας. Ό κ. Παύλος 
Saint-Viclor έγραψεν. «Αΰται είναι αί περιστερά! τής με
γάλης έκείνης Κιβωτού τής κλυδωνιζομένης ύπό κυμάτων αί
ματος και πυράς- ή έλαφρά των πτήσις διαγράφει είς τόν 
ορίζοντα τό ουράνιον τόξον, όπερ προλέγει τό τέλος τής τρι
κυμίας" ή ψυχή τής Πατρίδος πάλλει υπό τάς μικράς των 
πτέρυγας. Πόσα δάκρυα καί φιλήματα, πόσαι παρηγορίαι καί 
πόσαι ελπίδες, πίπτουσιν έκ τών βεβριγμίνων ύπό τής χιόνος 
καί κατεσχισμένων ύπο τών όρνέων πτερών των. Έρχόμεναι 
εκ τής φωλιάς των φέρουσιν είς χιλιάδας άνθρωπίνους φω
λιάς τήν ελπίδα, τό θάρρος καί τήν ζωήν.

Δ. ί«μ.Η ΜΑΧΗ ΤΟΓ ΒΑΤΕΡΛΟ

s j

I .
(Συνέχεια, ϊοε προην. φύλλον.)

Καί ενφ ένεφανισθη ή φάλαγξ, συγχρόνως άπεκάλυψαν οί 
Άγγλοι τήν κανονοστοιχίαν των. Εξήκοντα πυροβόλα, καί 
τά δεκατρία σώματα τού πεζικού ^κεραυνοβόλησαν τούς θω· 
ρακέτας έκ τοΰ σύνεγγυς. Ό άνδρείος στρατηγός Δελόρδος, 
άμα ίδών τήν άγγλικήν κανονοστοιχίαν, τή έκαμε τόν στρα
τιωτικόν χαιρετισμόν.

Έν τούτοις έδεκίτισε μέν τούς Γάλλους ή συμφορά τοΰ 
κοίλου δρόμου, άλλά δέν τούς άπεθάρρυνεν. Ήσαν οί θω- 
ρακϊτάι ανδρες οΰτοι εξ εκείνων οϊτινες, έλαττούμενοι κατ α
ριθμόν. αΰξουσι κατά καρτεροψυχίαν. Άλλως τε, μόνη ή 
φάλαγξ τοΰ Ούαθιέρου έπαθεν έκ τής συμφοράς' ή τοΰ Δι
λόρδου, ήν ό Νέϋ είχε στρέψει πρός τά άριστερά, ώς προαι
σθανθείς τήν ένέδραν, εφθασεν άκέραιος-

Έχύθη κατά τοΰ άγγλικοΰ πεζικού μέ όλην τήν ορμήν 
τών ίππων, καλπαζόντων ελευθέρως, μέ τούς χαλινούς άφεε· 
μένους· οί άναβάται είχον άνά χείρας τά πιστόλια· τήν σπά- 

. θην έκράτουν είς τούς όδόντας.
Είναι στιγμαί έν ταϊς μάχαις, καθ’ άς ή ψυχή σκληρύνει 

τόν άνθρωπον τόσον, ώστε ό στρατιώτης μεταβάλλεται είς 
άγαλμα, καί όλη αυτού ή σαρξ καθίσταται γρανίτης.Τά άγ- 
γλικά τάγματα,ούτω μανιωδώς προσβληθέντα, δέν έκινήθη- 
σαν παντελώς.

Καί τότε, θέαμα άποτρόπαιον 1 προσεβλήθησαν συγχρό
νως όλα τά τετράγωνα έκεϊνα τοΰ άγγλικοΰ πεζικού κατά 
μέτωπον αλλ’ένφ περιεκυκλώθησαν ύπό τού φρενιτικού στρο
βίλου τών γάλλων Ιππέων, έμεινον ψύχρα καί άπαθή. Ό 
πρώτος στοίχος τοΰ άγγλικοΰ πεζικού, έχων κεκλιμένου κατά 
γής τό γόνυ, έδέχετο τούς θωρακίτας έπ! τών λογχών, ό δεύ
τερος στοϊχος έτουφέκιζε κατ ’ αΰτών· όπισθεν τοΰ δευτέρου 
στοίχου οί πυροβολητα! έγέμιζον τά· πυροβόλα, ήνοίγετο έ
πειτα το με'τωπον έκαστου τετραγώνου, άφινε τόπον είς τήν 
εκρηξιν τών μυδραλλίων, καί πάλιν έκλείετο. Οί θωρακϊται 
άπήντων καταπατοΰντες τούς άγγλους πεζούς· Ώρθοΰντο οί' 
μεγάλοι των ίπποι είς τούς οπισθίους πόδας, διεσκέλιζον τάς 
τάξεις, έπήδων ύπέρ τάς λόγχας, καί έπιπτον γιγαντώδεις 
εν τφ μέσω τών τεσσάρων εκείνων ζώντανών τειχών.

Αί σφαϊραι ήνοιγον δρόμους έντός τοΰ συμπεπυκνωμένου 
πλήθους τών θωρακιτών, οί θωρακϊται ήνοιγον χαλάστρας 
«ίς τά τετράγωνα. 'Ολόκληροι στοίχοι ανθρώπων έξηλείφοντο 
καταπατούμενοι ύπό τών ιππών.Αί λόγχαι έχώνοντο είς τάς 
κοιλίας τών ίπποκενταύρων έκείνων. Ένεκα τούτου τά άνοι- 
γόμενα τραύματα ήσαν άπαραδειγματίστως φρικώδη, Τά τε
τράγωνα, ούτως άποδεκατιζόμενα ύπό τών μανιωδών ιππέων 
έσμικρύνοντο μέν άλλά δέν κατελίμπανον τάς θέσεις των, Τά 
άνεξάντλητα σμυδράλλιά των έσάρωνον άδιακόπως τούς έ- 
φορμώντας. Δέν ήσαν πλέον τά τετράγωνα ταΰτα τάγματα 
πεζών, άλλά κρατήρες ηΰρ έξερρευγόμενοι, δέν ήσαν πλέον 
οί θωρακϊται οΰτοι Ιππικόν, άλλά θύελλα. Έκαστον τών τε
τραγώνων ητο ηφαίστειου προσβαλλόμενον ύπό νεφέλης· ή. 
λάβα κατεπολέμει τόν έρίγδουπον κεραυνόν.
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Τό πρώτον .τετράγωνον, δεξιόθεν, ώς ύπέρ πάντα τά άλλα 
εκτεθειμένον. έξηφανίσθη άπό τής πρώτης σχεδόν συγκρού- 
σεως. ,Συνέκειτρ έκ τού 75ου σκωτικοϋ συντάγματος. Ό 
μουσικός αυτού εκάθητο κεκυφώς εις τό κέντρον, έφ’ένός τυμ
πάνου, καί ενώ περί αύτόν έγίνετο όλος εκείνος ό όλεθρος,αυ
τός εξηκολούθει νά κρατή τόν άσκαυλον του ύπό τόν βραχί
ονα, καί,ώς ουδόλως προσεχών είςτά γενόμενα, νά παίζη έπί 
του οργάνου έκιίνου ήχους ορεινούς, προσηλών κατά διάνοιαν 
τό μελαγχολικόν του δμμα είς τούς δρυμώνας και «ίς τάς 
λίμνας τής πατρίδος του. Οί σκώττοι οΰτοι άπέθνησκον άνα- 
πολοΰντες τά οικεία, ώς οί Έλληνες άναπολοΰντες πάλαι τό 
Αργος. Η σπάθη ένόςθωρακίτου, ρίψασα χαμαί τόν άσκαυ

λον όμοΰ μέ τόν παίζοντα αύτόν βραχίονα, κατέπαυσε τό μέ
λος, άποκτιίνασα τόν μουσουργόν.

Οί θωρακϊται, ώ; ευάριθμοι άναλόγως τοΰ πλήθους τών 
πολεμίων, έλαττωθέντες δέ καί έκ τής καταστροφής τής φά· 
ραγγος, ειχον εναντίον των σχεδόν όλον τόν Αγγλικόν στρα
τόν, αλλ επολλαπλασιάζοντο, έκάστου αυτών άξιζοντος ώς 
δέκα.

Εν τούτοις, τ.ινά τών ταγμάτων τοΰ’Αννόβερ έφάνησαν 
καμπτόμενα, ιδών δέ τοΰτο ό Ούέλλιγκτων άπετάθη πρός τό 
ιππικόν-του. Αν καί ό Ναπολέων κατ’ αύτήν εκείνην τήν 
στιγμήν άπετ^ίνετο πρός τό πεζικόν του, οί Γάλλοι ένίκων. 
H λήθη αυτή ύτήρςε τό μέγα καί ολέθρων πταΐτμά· του.

Οί θωρακϊται ησαν μέχρι τούδε οί προσβάλλοντες' αίφνης 
προσεβλήθησαν αΰτοί παρ άλλων. "Ωρμησεν εις τά νώτα των 
τό αγγλικόν ίππικόν. Έμπροσθεν των τ,ά τετράγωνα τοΰ πε
ζικού, όπισθεν των οί χίλιοι τετρακόσιοι δραγόνοι τής Αγ
γλικής φρουράς Σομεοσέτου' καί δεξιόδεν τοΰ Σομερσέτου ό 
Δορνεβεργ με τούς Γερμανούς ίλαφρούς ιππείς,καί άριστερό- 
θεν αύτοΰ ό-Τρίπ μέ τούς βέλγους καραμπινοφόρους. Ή- 
ναγκασθησαν ούτως οί θωρακϊται νά άντιπολεμώσι προσβαλ
λόμενοι, έμπροσθεν, όπισθεν καί πλαγιόθεν πανταχόθεν. Τί 
τούς εμελλεν ; ’Ησαν ανεμοστρόβιλος. Ό ηρωισμός κατέστη 
ύπατος. ’

Ειχον δέ περιπλέον όπισθεν των και τά πυροβόλα, βρον- 
τώντα αείποτε. - Εμελλεν είς-τούς άνδρας εκείνους καί τούτο, 
διά νά λεχθή, οτι έκ τών νώτων έτραυματίσθησαν. Είς τήν 
συλλογήν τοΰ μουσείου τής Βατερλώ δεικνύεται εις τών θω
ράκων των, τρυπημένος είς τήν άριστεράν ωμοπλάτην διά 
μυδραλλίου..

.Διά τοιούτους Γάλλους, τοιοΰτοι έχρειάζοντο Άγγλοι.
Δέ» εβλεπέ τις πλέον συμπλοκήν, άλλά σκιάν, μανίαν, δί

νην ψυχών κα! άλκών ζαλόεσσαν, σπαθών άστραπτουσών κα- . 
ταιγίόα. Είς μίαν στιγμήν, οί χίλιοι τετρακόσιοι δραγόνοι 
τής φρουράς εμεινον μόνον οκτακόσιοι. Ό αρχηγός των έπεσε 
νεκρός. Έτρεξε καί ό Νέϋ μέ τούς λογχοφόρους του κα! τούς 
εύζώνους τοΰ Δενουέτου. Ί'ό όροπέδιον τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου 
ήλώθη, έπανηλώθη, πάλιν έκνέουήλώθη. Οί θωρακϊται πα- 
ρήτουν τό ίππικόν καί έπανήρχοντο κατά τοΰ πεζικού,ή μάλ
λον είπεϊν. όλος έκεϊνΟς ό φοβερός στρόβιλος συνεπάλαιεν ά- 
νενδότως. Τά τετράγωνα τών Άγγλων έτήρουν αείποτε τάς 
θέσεις των. Δώδεκα έφοδοι είχον γείνει. Ύπό τόν Νίϋ έθα- 
νατώθησαν τέσσαρες ίπποι'. Οί ήμίσεις τών θωρακιτών έμει- 
νον έπί τοΰ οροπεδίου. Ή πάλη αύτη διήρκεσε δύο ώρας, 
σφοδρώς δ ’ έκλόνισε τόν άγγλικόν στρατόν. 'Αμφιβολία δέν 
ύπάρχει ότι, άν οί θωρακϊται δέν ήλαττοΰντο έξ άρχής ύπό 
τής πτώσεώς των είς τόν κοϊλον δρόμον, θά έτρεπον τό κέν
τρον είς φυγήν καί ή νίκη θά έμενεν είς αυτούς. Ό Κλίντων, 
όστις εύρέθη είς τάς μάχας τής Ταλαβέρας καί Βάδαχόσης, 
έν Ίσπανίφ, έξίότατο βλέπων τό θράσος των. Ό Ούελλεγ- 
κτων ήττημένος κατά τά τρία τέταρτα, έθαύμαζεν ήρωϊκώς. 
Έλεγε μέ εξαίσια» φωνήν, «έξαίσιον !»

Οί θωρακϊται έξηφάνισαν τά επτά έκ τών δεκατριών τε
τραγώνων, έκάρφωσαν εξήκοντα πυροβόλα, καί άφψςεσαν έξ 
σημαίας άγγλικάς, αίτινες ήχθησαν είς τόν αύτοκράτορα, είς 
τήν Ιπαυλιν τής Βελλαλιάντης.

Ή θέσις τοΰ Ούελιγκτώνος είχε δεινωθή. Ή άλλόκοτος 
αύτη μάχη ώμοίαζε πρός πάλην δύο μονομάχων, χανόντων
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ήλον τό αίμα των καί είσέτι άντεχόντων καί αγωνιζομένων. 
Τις τών δυο εμελλε νά πέση πρώτος;

Ή πάλη έξηκολούθήσι επί τοϋ οροπεδίου· Μέχρι τίνος έ- 
προχώρησαν οί θωρακϊται ; ούδείς γενώσκεε*  αλλ «ναι βέ
βαιον ότι, την επιούσαν, εύρέθη είς θωρακίτης νεκρός, αυτός 
τε και ό ίππος του, είς πολλήν άπόστασεν, διαπεράσας τάς 
άγγλικάς φάλαγγας.

“Ήγγιζεν ή κρίσις. Ό Οΰέλιγκτων ήσθάνθη οτι έκάμπτετο. 
Τό όροπεδιον είχον όλοι καί ούδείς, άλλα μάλλον οι Αγγλοι, 
διότι ό μεν Οΰέλιγκτων έκράτει είσέτι τό χωρών καί την ύ- 
ψηλοτέραν θέσιν τοΰ πεδίου, δ δέ Νέϋ μόνον την ο'φρΰν καί 
την κατωφέρειαν. Όμως ή αιμορραγία του άγγλικοΰ στρα
τού ήτο φρικώδης. Ό Κέμπτ, έκ της δεξιάς των πτέρυγος, 
εζήτει επικουρίαν. «Δεν υπάρχει'» άπεκρίνιτοό Οΰέλιγκτων, 
« άς άνδέξη έως να θανατωθή ! » Κατά τήν αύτήν σχεδόν 
στιγμήν κατά παράδοξον σύμπτωσιν μαρτυρούσαν την «ξάν- 
τλησιν άμφοτέρων των στρατών, ό Νέϋ εζήτεε πεζικον παρα 
τοϋ Ναπολέοντος, όστις άπηντα, «Πεζικόν ! ποΰ δέλει νά τό 
εΰρω τό πεζικόν ; νά τό πλάθω ; » ·

Έν τούτοις, ό αγγλικός στρατός ητο ό ασθενέστερος, είχε 
δέ αρχίσει καί ή λειποταξία μεταξύ αύτοΰ. Πολλά τάγματά 
του ίμενον μέ μόνον επτά η οκτώ άνδρας, ίσταμένους πλησίον 
της σημαίας των πάμπδλλοι αξιωματικοί τοο ιιχον πέσει, 
καί εξαιρούμενης άσθενοΰς τίνος εφεδρείας, παραμενούσης είς 
την έπαυλιν τοΰ ’Αγίου Ίωάννου, πρός δέ καί δύο ίλών Ιστα- 
μένων πρός την, άριστε’ράν πτέρυγα, ό Ούέλλιγκτων δέν είχε 
πλέον Ιππείς· Πολλαί τών κανονοστοιχιών του κατέκειντο είς 
τό έδαφος άχρηστοι. Κατά τόν ιστορικόν Πρίγγλε, λέγοντα 
όμως υπερβολήν, τόσον είχε πάθειό άγγλολλανδικός στρατός, 
ώστε μόλις συνεποσοϋτο είς τριάκοντα καί τέσσαρας. χιλιάδας 
άνδρών. Περί ώραν'πέμπτην ό Ούέλλιγκτων είδεν είς τό ώρο· 
λόγιόν του, καί ήκούσθη ψιθυρίσας τάς δεινάς ταύτας λέξεις. 
«Ή ό Βλύχερος η ή νύζ!»

Κατ’ ,εκείνην την στιγμήν ώφθη μακρόθεν σπινθηροβολούσα 
γραμμή λογχών, είς τάς κορυφάς τάς πρός τό μέρος τοΰ 
Φρισχεμοντίου. ’Ενταύθα δέ ή περιπέτεια τοϋ γιγαντώδους 
τούτου δράματος.

Γνωστή είναι ή οδυνηρά απάτη τοΰ Ναπολέοντος· έν ω 
ήλπιζε νά ΐδη καταφθάνοντα τόν στρατηγόν Γρουσχύ, είδεν 
άντ’ αύτοΰ ερχόμενον τόν Βλύχερον, άγοντα τόν Πρωσσικόν 
στρατόν. Τόν θάνατον άντί ζωής. ’Ιδού τής τύχης άί τρο- 
παί· ενφ προσεδοκάτο ό παγκόσμιος θρόνος, παρέστη ή νή
σος τής 'Αγίας 'Ελένης.

Έάν ό μικρός βοσκός τόν όποιον παρέλαβεν οδηγόν του ό 
υπασπιστής τοϋ Βλυχέρου Βυλώφ, έφ'ερεν αυτόν έκ του δά
σους τοΰ άνωθεν . τοϋ Φρισχεμοντίου, καί Οχι κάτωθεν τοΰ 
Πλαγκενάτου, Ισως θά ήτο άλλη ή οψις τοΰ δεκάτου έννά- 
του αίώνος. Ό Ναπολέων θά ε’κέρδαινε τήν μάχην του Βα
τερλό. Διότι διά παντός άλλου δρόμου, πλήν του κάτωθεν 
τοΰ Πλαγκενάτου, ό πρωσσικός στρατός θά άπηντα φάραγγά 
τινα,τήν όποιαν ήτο αδύνατον νά διαβή τό πυροβολικόν, καί 
ό Βυλώφδέν θά κατέφθανε.

Έπί μίαν ώραν λοιπόν αν έβράδυνε ό Βλύχερος, ώς λέ- 
γετ ό Πρώσσος στρατηγός Μούφλιγξ, δέν θά εύρισκε πλέον 
όρθιον τόν Ούελλιγκτώνα*  «ή μ^Χ'Ί εχάνετο». Διά τούτο, άν 
ή μάχη ήρχιζε δύο ώρας ταχύτερου ό Βλύχερος θά κατέφθα· 
νιν, όταν ό Ναπολέων θά ήτο νικητής.

’Από μεσημβρίας ήδη ό αύτοκράτωρ πρώτος είχε παρα
τηρήσει διά τοΰ τηλεσκοπίου του πρός τά έσχατα τοϋ όρίζον- 
τος πράγμα τι έφελκύσαν τήν προσοχήν του. Βλέπω, είπε, 
πρός τό μέρος εκείνο νέφος τι, ώς νάήνε στράτευμα. Παρα
τήρησε, Σούλτ, έπρόσθεσεν αποταθείς πρός τόν δοΰκα τής 
Δαλματίας, τί βλέπεις πρός έκείνην τήν διεύθυνσιν;· Ό στρα
τάρχης είδε πρός τά εκεί διά τοΰ τηλεσκοπίου του, καί άπε- 
κρίθη, «Τέσσαρας εως πέντε χιλιάδας άνδρών, μεγαλειότατε. 
Πιθανόν νά ήναι 0 Γρουσχύ.» Άλλ’ όμως τό νέφος εκείνο 
έμενε ακίνητον είς τήν ομίχλην. Όλα τά τηλεσκόπια τοϋ ε
πιτελείου εσπούδασαν τό «νέφος» ο έδειξε πρώτος ό αύτοκρά
τωρ· καί τινες μέν είπον «είναι στράτευμα, και έστάθη'» 

οΐ δέ πλείστοι, «είνε δένδρα.» ’Αληθώς δέ τό νέφος εμινεν 
ακίνητον. ‘Ο αύτοκράτωρ έστειλε πρός τό μέρος εκείνο τήν 
έξ ελαφρών Ιππέων μοίραντοΰΔομώνος, διά νά πληροφορηθή.

Ό Βυλώφ, τφόντι έλθών έως εκεί, δέν. έκρινεν εύλογον νά 
προχωρήση, επειδή ή εμπροσθοφυλακή του ήτο ανίσχυρος· 
ώφειλε νά περιμείνη τό μέγα μέρος τοΰ στρατοΰ, καί ήτο- 
διατεταγμένος νά συγκεντρωθώ πριν ή είσέλθφ είς τήνμάχην 
αλλά περί ώραν πέμπτην, ίδών ό Βλύχερος τόν κίνδυνον τοΰ 
Ούελλιγκτώνος διέταξε τόν Βυλώφ νά επιτεθή, είπών μάλιστα 
τόν αξιοσημείωτου τοϋτον λόγον. «Πρέπει νά δώσωμεν αέρα 
είς τόν ’Αγγλικόν στρατόν.»

. Μετ ολ.ίγον έτι, αί πρωσικαί μοΐραι Λόσθιν, Χίλλερ,Χάκκε 
καί'Ρύσσελ άνεπτύσσοντο απέναντι τοΰ σώματος τοΰ Λοβώ, 
τό ιππικόν τοΰ πρίγκηπος Βιλλέλμου τής Πρωσσίας ένεφα- 
νίσθη ϊξελθόν έκ τοΰ δάσους τοΰ λεγομένου τών Παρισίων, 
τό Πλαγκενάτον έφάνη πυρπολούμενον, καί αί πρωσικαί σφαϊ· 
ραι ήρχισαν ήδη νά πίπτωσιν ώς χάλαζα, φθάνουσαι μέχρι 
τών φαλάγγων τής αύτοκρατορικής φρουράς,_ εφεδρευούσης 
δπισθεν'τοΰ Ναπολέοντος.......

Ι'Επετβι τό τέλος) Φ. Π.

Ο ΠΕΝΘΕΥΣ
ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΙΝΑΔΩΝ

Ό πεοί Πενθέως και Μαινάδων μύθος, την αρχήν 
αυτού έλκει έκ τών πρώτων χρόνων της εισαγωγής 
της λατρείας τού Βάκχου έν Έλλάδι, άναφέρεται 
δ’ ώς έξης:

Έν Θήβαις έβασίλευεν ό Πενθεύς, καθ’ ην έπο- 
χήν ό Διόνυσος, άφοΰ μετά στρατεύματος διέδραμε 
Συρίαν, Φρυγίαν κλπ. διαδίδων τήν θρησκείαν αΰ- 
τοϋ, ήλθεν είς την Ελλάδα και πρώτον είς Θή
βας, καθήμενο.ς έπί έλέφαντος. Έκεϊ ό θέας κατέ- 
πεισε τάς γυναίκας τών Θηβαίων ν’ άναβώσιν έπί- 
τοΰ Κιθαιρώνος και νά έκτελώσι μετά τών Βακχών 
Λ Μαινάδων Λ Θυάδων, ώς έκαλούντο αί ίέρειαι 
τούτου, τά οργιά αύτοΰ. Άλλ’ ά Πενθεύς άντέστη, 
πειραθείς πολλάκις νά παρεμποδίση τήν τοιαύτην 
λατρείαν, δι'δ καί έτιμωρήθη δεινώς, κατασπαρα- 
χθείς ύπ ’ αύτών τών γυναικών τής Βοιωτίας, έν αίς 
ή ίδία μήτηρ καί αί αδελφαί, έμμανών γενομένων, 
κατ’έμπνευσιν τοΰ προσβληθέντος θεού.

Τόν μύθον τοϋτον ώς δράμα άνεβίβασεν έπί τής 
σκηνής ό Εύριπίδης έν ταϊς «Βάκχαις», ή παρατι- 
θεμένη δ’ είκών πα-ρίστησιν άκριβώς τοποθεσίαν, 
οιαν περιγράφει <5 τραγικός. Ήτοι, έν κοιλάδι άμφι- 
κρήμνφ, διαβρεχομένη έξ ύδάτων καί πεύκοιςσκια- 
ζομένη, καί έν ή, αί Μαινάδες έκάθηντο περί τερπνά 
καταγινόμεναι έργα, στεφάνους έκ φύλλων κισσού 
καί αμπέλου συμπλέκουσαι η είς άμάξιον πόικιλον 
έζευγμέναι καί βάκχεια μέλη αδουσαι. Έκεϊθεν διέ- 
κριναν τότε τόν άσεβή Πενθέα, δστις ειχεν άναρρι- 
χηθή έπί εύκόρμου έλάτης ϊνα κατασκοπεύση τάς 
κόρας τού Βακχίου Κάδμου, αΐτινες όμως μετά τής 
μητρός τοΰ Πενθέως Άγαύης καί τών αδελφών τον 
έφορμώσικατ’ αύτοΰ μεθ ’ ίεράς μανίας, ήν ένέπνεον 
αί πνοαί τοΰ Θεού καί τόν συλλαμβάνωσι.

Πρώτη Λ μήτηρ αύτοΰ άρχεται τοϋ σπαραγμού- 
ό Πενθεύς, θύμα τής όργης τοΰ θεοΰ, καταρρίπτει 
ην είχε ταινίαν έκ τής κόμης αύτοΰ, ίνα άναγνωρι- 
σθή ΰπό τής μιαιφόνου μητρός. «’Εγώ είμί ό Πεν
θεΰς ό υιός σου, ώκτειρόν με...» φωνεΐ. Άλλ'ή Ά- 
γαύη άφρούς λύσσης έκβάλλουσα καί φρικωδώς δια- 
στρέφονσα τούς όφθαλμούς, ούδέν ήκονσεν, ούδ’ 
άνεγνώρισε τό ίδιον τέκνον, έκλαβοΰσα τοΰτο ώς

θηρίον. Καί έσπαράχθησαν οί ώμοι τοΰ δυστυχούς 
Πενθέως άμαρτήσαντος είς θειον θέλημα, ύπ’ αύ- 
τής^τής Αγαύης, ένώ αί άδελφαί του έβοήθησαν 
έκείνην, τής μέν Ίνούς σχιζούσης τά£ σάρκας, τής 
δέ Αύτονόης μετά τών Βακχών κρατούσης τό δια-

j :
/ ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ

(Είκών)

Τις τόν ίς οαι σχίδον «πιπροσθοΰντα τοΰ ανθρωπίνου βίου 
σκόπιλον, τόν γάμον, μή άχρι τοΰδβ ύπίρπηδήσας, δέν διέ*  
πλασι κατά φαντασίαν, έν τή γοητιυτικωτέρ? άμα καί 
πραγματικωτιρ^: αυτής «κδηλώσιι τήν ιίκόνα οίκογινειακής 
έστίας στιριουμένης όσημέραι έν τφ ίρωτι καί τή ειρήνη, έν 
τή άμοιβαίφ πίστει καί τή συμπαθίίγ ; τις ;...

Τις έξ ημών, τών μόλις ιτι χθές τοΰ βίου τόν ουδόν δια- 
βχντων, των μή τάς τρίβους τής ζωής τάς σκολιάς διανυ- 

μελιζόμενον σώμα του. Καί άνεμίγνυντο οί άλαλαγ- 
μοί τών Μαινάδων μέ τούς όλολυγμους τού θνή- 
σκοντος παραβάτου καί Λ θεία 'δικαιοσύνη ικανοποι
είτο ούτως απέναντι τής ανθρώπινης αδυναμίας !....

κ.

σάντων «ίσέτι, τών' μή τής βιωτικής πάλης δοκιμασάντων 
έτι τάς περιπετιίας, τις έξ ήμώνδιν ίπόθησεν, είς δίνην ρεμ
βασμών καί ονείρων ποτέ στροβιλούμενος, τήν άπόλαυσιν 
σχετικής ευτυχίας, —-,καί τιμή σχετικόν έν τφ κόσμφ τού- 
τφ ·,τ—τήν ύπαρξιν εύδαίμονος μέλλοντος, τήν έπίτευξιν αί- 
θρεωτέρας κοινωνικής.άτμοσφαίρας; τις;... *

Ιίάντες σχεδόν·
Άλλ’ υπήρξε ποτέ τοιοΰτος βίος ; έλαβεν άρά γέ ποτέ 

ύ'πόστασιν τοιαύτη ζωή ;
Ναι άπαντώμεν τοϊς δυσκιστοϋσι, καί ιδού πώς:

♦ **

Ήτο χειμών ,ή Νύξ είχεν ήδη προ πολλοΰ εφαπλώσρ
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καθ’άπαντα τόν ορίζοντα τόν μτλανόχρουν αύτής μανδύαν, 
ένφ ό Ούρανός νεφελώδης προεμήνυεν έπικειμένην θύελλαν. 
Ή Φύσις άγρια καί ίν ταύτφ μεγαλοπρεπής έν τφ θυμφ 
αύτής έπλήρου τήν άθυμοΰσαν καρδίαν μου σεβασμού καί 
λατρείας' ό Βορράς ακατάσχετος έμυκάτο έξωθεν μετά μα
νίας καί λύσσης" τό πάν ύπεδήλου γενικήν τών στοιχείων 
άναστάτωσιν.

"Ημην μόνος έν τφ δωματίφ μου τήν έσπέραν εκείνην.
Ό τριγμός τών ύάλων τών παραθύρων μου συγχεόμενος 

.μετά του συριγμοϋ τοΰ ανέμου καί μετά τοΰ λεπτού θορύ-
• βου τών έπί τοΰ πεζοδρομίου μου πιπτουσών ψεκάδων βρο

χής διέχεε μέχρι τών άκροτάτων σημείων τόϋ σώματός μου 
είδος τι φρίκης, προερχομένης μάλλον έκ τοΰ έπιβλητικοϋ καί 
μυστηριώδους τή; περιστάσεως ή έκ δειλίας καί φόβου-

Κατειχόμην ύπό μεγάλης άνίας και κοπώσεως’ θέλων νά 
διασκεδάσω τήν δυσθυμίαν μου άνεσκάλευον σωρόν τινα βι
βλίων καί χειρογράφων πεπαλαιομένων, ακραιφνές δείγμα 
τής φιλομαθείας τοΰπρότινων ήμερών άποβιώσαντος πάππου 
μου. Ό χρόνος είχε προσδώση αύτοΐς τήν συνήθη αύτφ 
χροιάν, ένφ τοΰ πολιοΰ εκείνου γέροντος ή φιλοπονία είχε 
μεταβάλη αύτά σχεδόν εις ράκη...

Παρετήρουν μετά περιεργείας τά κειμήλια εκείνα τής ερ
γασίας.

Δι’ ένα αγωνιστήν τοΰ παρελθόντος γηραιόν, δι’ ενα τής 
καρτερίας καί τοΰ καθήκοντος πρόμαχον, θανόντα ήσύχως έπί 
τών αγκαλών τής άγαπησάσής αύτόν οικογένειας του, τοι- 
οΰτον έπρεπε μνημόσυνον....

Έσκεπτόμην ήδη βαρυθυμών ν’ άποσυρθώ έκεϊθεν, μή θέ 
λων έπί πλέον τής πλήξεως, ήτις μέ κατείχε, ν’ αυξήσω 
τήν σφοδρότητα, ότι τό βλέμμα μου χαλαρόν καί περίλυπον 
συνέτυχε τυχαιως όλως έφ’ ένός τών σεπτών δι’ εμέ εκείνων 
χειρογράφων τή έξης έπί του εξωφύλλου αύτοΰ χαρακτηρι
στικής επιγραφής :

« Χύζύγου δακρύγελως »
Ετρέψας έσπευσμένως τήν ά. σελίδα άνέγνων απνευστί τά 

• έξής: •ί» *·  ·
« β ’Ιανουάριου τοΰ 1880- Εσπέρα τής επετείου ημέ

ρας τοϋ ονόματος μου. Όποιας αναμνήσεις διεγείρει έν έμοί 
ή ήμέρα αύτη 1 ‘Οποία αισθήματα ! Όποιας σκέψεις! Ο 
νοΰς μου στρεφόμενος τήν στιγμήν ταύτην πρός τό παρελθόν 
άναμιμνήσκεται οίχομένης έποχής’ ή καρδία μου έκχειλίζει· 
ή δέ ψυχή μου, κατανενυγμένη έκ τών έντ.υπώσεων, άς προ- 
καλεϊ ή θέα τής περιστοιχιζούσης με οικογένειας, ίκχύνεται 
είς συγκινήσεις καί δάκρυα’ μεθύσκεται άντιλαμβανομένη ά· 
φθόνως τών άνεκλαλήτων αύτής θιλγήτρων’ προσκολλάται 
αύτοίς ώς ή σκιά είς τό σώμα, τά έναγκαλίζεται, προσπί
πτει ένώπιον αύτών καί πιστεύει, ότι εύρε τέλος τόν θεόν 
τής ευτυχίας, ότι έπί τέλους έκληρονόμησε τής ’Επαγγελίας 
τήν ζείδωρον γην.·..

» ΤΩ πρώτοι χρόνοι τής οικογενειακής μου ζωής, πόσον 
ακόμη σάς ενθυμούμαι’ ούδέποτε θέλω σάς λησμονήση’ ού-

• δέποτε ή ψυχή μου θέλει γείνη έπιλήσμων τών ηδονών ύμών,
τών άπολαύσεών σας,άς μοίπαρέσχετε, καί ών δαψιλώςσυμ- 
μετέσχον. "Οποίαν ποίησιν.όποιας θελπτικότητας καίγοητείας 
ήσθάνθην τότε ! ποσάκις ή καρδία μου έν τή ευαισθησία της 
έκλονίσθη πρό τοΰ ήρεμωτέρου τής συζύγου μου βλέμματος, 
πρό τής μειλιχιωτέρας αύτής φωνής! ποσάκις ρεμβάζοντες, 
εγκλ.είοντες έν ήμίν ολόκληρον θησαυρόν' αμοιβαίας άγάπης, 
έστημεν ένεοί πρό τών καλλονών τής φύσεως, πρό τών θελ- 
γήτρων τής Δημιουργίας ! Καί όταν, τό πρώτον ήδή ήκου- 
σα τήν φωνήν τοΰ πρώτου μου τέκνου, όταν πλέον είχε φθά- 
ση ή περιπόθητος εκείνη στιγμή, καθ’ ήν έμελλον να λάβω 
τόν γλυκύτατου τοΰ πατρος τίτλον, τότε ! ώ τότε !.όποια 
χαρά, όποια άρρητος ευφροσύνη κατε'κλυσαν πανταχόθεν τήν 
καρδίαν μου ! όποια τότε θερμά δάκρυα εύτυχίας καί όλβιό- 
τητος άνέβλυσαν άπό τών οφθαλμών μου καί άπό τών μυ
χών τών σπλάγχνων μου όποια τότε φίλτρα αίφνης άνε- 
φύησαν!...........      .

«Οί εύδαίμονες εκείνοι χρόνοι πάρήλθον πλέον λύπαι καί 
χαραί διεδέχθησαν αυτούς άλληλοδιαδόχως, καί ήδη γλυκύ- 
λάλοι φωναί πολυαρίθμου οικογένειας πληροΰσιν ήδυήχως τά 
ώτά μου.

«Πάσας μου τάς θλίψεις σκεδάζει ή μελίρρυτος τής συν
τρόφου μου μολπή’ ύπό τάς θωπείας τών τέκνων μου, υπό 
τά γοητευτικά βλέμματα τής συζύγου μου, ύπό τά έναγκα- 
λίσματα τών μέν, ύπό τής δε τήν χαρίεσσαν φωνήν, διέρχο
μαι ευχαρίστως, κατά τόπλεϊστον, τάς ημέρας τήςζωής μου, 
καί πασά μου δυσθυμία’απέναντι τοιαύτης έκ μέρους τής 
οικογένειας μου λατρείας, καταπραύνεται εντελώς.

«Ει καίπολλάκις ήσθάνθην βαρείας στιγμάς μελαγχολίας, 
εί καί, κατά τάς επιχειρήσεις μου, πλείστας όσας στενοχώ
ριας έδοκίμασα καί ύπέστην, έν τούτοις ή διάνοιά μου ου
δέποτε άπώλεσε τήν πρώτην αύτής ορμήν καί φλόγα, τήν 
αρχικήν αύτής δύναμιν καί αντενέργειαν. Έφρόντισα, ύπέρ 
πάν άλλο, ύπέρ τών τέκνων μου, έξησψάλισα κατά τό εφι
κτόν τό μέλλον αύτών διά τής έκπαιδεύσεώς των, είργάσθην 
άνενδότως ύπέρ τής άποκαταστάσεως αύτών καί, ύπό τήν 
αύστηράν μου μέριμναν, πάντοτε μετά τής έμφύτου πατρι
κής στοεγής μεμιγμένην,. ύπό τήν έπιμεμελημένην καί άοκνον 
τής συζύγου μου ανατροφήν καί διδαχήν πρός πάν ο,τι κα
λόν, κέκτημαι ήδη τόν πολυτιμώτερον τών θησαυρών, τήν 
προσφιλεστέραν τής ύπάρξεως μου άνάμνησιν.

«Τά έτη παρέρχονται τό έν μέ τό άλλο’ βαθμηδόν γη- 
ράσκω" τρίχες λευκαί άρχονται διαποικίλλουσαι τήν κεφαλήν 
μου. Κεκμηκώς, παρά τήν εστίαν πολλάκις, κατά τάς πα· 
γέρας τοΰ yειμώνος νύκτας, καθήμενος, προσβλέπω μιτ ’ έκ- 

• φραστικής συμπάθειας τήν σύζυγόν’ μου, τά τέκνα μου’ οί 
οφθαλμοί πρό τοιαύτης προβφιλοΰς θέας δέν δύνανται ν'άντι- 
στώσιν έπί πολύ’ λυγμοί παρευθύς μέ καταλαμβάνουσι, καί 
όταν τά δάκρυα κατακλύσωσι τάς παρειάς μου, όταν ή καρ- 
δία μού, πλημμυρίσασα, δέν δύναται νάκρατηθή έκ τής συγ- 
κινήσεως, προσπίπτω κλαίων είς τούς κόλπους των, τους κα- 
τασπάζομαι καί, πνιγόμενος έκ τής άγαλλιάσεως καί. τής χα- 
ράς μόλις λέξεις τινϊις δύναμαι είσέτι νά ψελλίσω,λίαν έν τού- 
τοις επαρκείς, όπως έκφράσωσι τά πάντα...“Οταν δέ πλέον, 
βεβαρημένος αρκετά εκ τοΰ άχθουςτών ετών, όταν, κεκυρτω- 
μένος ήδη, παρά πάσας τάς προσπάθειας τής επιστήμης καί 
τήν άφοσίωσιν .τής οικογένειας μου, έπίκημαι πλέον πρόςτό 
τέλος τήςζωής, όποια ήδονή ! όποια ευχαρίστησες ! ότι θά 
εύρεθώσι παρά τήν κλίνην μου όντα προσφιλή, όντα, έκ τών 
μυχιωτάτων τής ψυχής μου άπορρεύσαντα, έφ’ών θέλει στραφή 
τό τελευταϊον μου βλέμμα, έφ’ ών θέλει εκπνεύση ή τελευ
ταία τής εύχής μου πνοή.... όποια δι’ εμέ παρηγοριά ! ότι 
θά εύρεθώσι, κατά τήν ύψηλήν καί θείαν εκείνην στιγμήν, 
πεφιλημέναι ύπάρξεις, αίτινες θά δώσωσι διά τών φιλημάτων 
των νέαν ζωήν, νέαν ψυχήν εις τό νεκρόν πλέον κατακείμενον 
σώμα μου............................................... .. ...................................

«Ή χειρ μου τρέμει- δέν δύναμαι ποσώς πλέον νά προχω
ρήσω’ ύπό τό γλυκύ τοΰτο δε’ έμέ βαυκάλημα, όπερ ωχρόν 
καί ανούσιον έχάραξεν έπι τοΰ δετοΰ χάρτου φιλιφάνταστο; 
διάνοια, άλλ’ ούτινος τής ήδη λανθανρύσης πραγματικότη
τας άφεύκτως θάττον ή βράδιον θέλω λάβη πείραν, άποτί- 
θημι μετά λύπης τόν χάλαμον. Είθε, τυχαία τις τών επιγό
νων μου περιέργεια νά φέρχι ποτέ εις φώς τά συρραπτά ταΰτα 
ψελλίσματα πατρος σφόδρα ποτέ άγαπήσαντος,άλλ ’έτι πλεϊον, 
πολύ πλείον άγαπηθέντος.......................... .. ................ ··»

*
* *

’Απορώ λε'ξεων καταλλήλων, εκφραστικών τής συγκινή- 
σεως, ήτις μέ κατεϊχεν έξ ολοκλήρου μετά τήν άνάγνωσιν 
τών όλοψύχων τούτων γραμμών.

Ναι ! είναι αδύνατον νά έννοήση τις την οικογενειακήν 
ζωήν ίδανικωτέραν, άρμονικωτέραν είναι αδύνατον νά φαν· 
τασθή τις αύτήν ποιητικωτέραν, πλέον άνώδυνον. ”Ώ ! πό

σον πιπορωμένοι λίαν τήν καρδίαν, τόν νοΰν .'είς’άκρόν τε· 
τυφλωμένοι πρέπει νά. ώσιν εκείνοι,· οίτινες, άποθέμενοι πάν 
ιδεώδες,, πάντα κόσμον, εμφανίζονται πεφυσιωμένοι και κομ- 
πορρημονοΰντες έπί τής κοινωνικής παλαίστρας, χρ^»ματί- 
ζοντες διά τών σκοτεινοτέρων χρωμάτων τήν συζυγικήν δια- 
βίωσιν, διά τών μελαντάτων αποχρώσεων τήν οικογένεια-' 
κήν αρμονίαν !

Κοιμώ έν ειρήνη εΰγενής καί ένάρετος ύπαρξις· άναπαύου 
ήσύχως ύπό τό έλαφρόν χώμα, 0πε^ γηθοσύνως άπεδέξατο 
έν τοϊς .κόλποις του τήν σωρόν ένός τοΰ καθήκοντος μύστου’ 
ή νεφελομιγής κυπάρισσος, ήν ή ευγνωμοσύνη τών τέκνων 
καί έγγόνων σου έφύτευσε παρά τήν μαρμαίρουσαν τοΰ τά
φου σου πλάκα, έστω ή πλέον αλάνθαστος τής αγαθοσύνης 
καί τής χρηστότητός σου διαλαλήτρια. ’Από - τοΰ, βάθους 
τοΰ άδύτου, έν φ σέ έρριψεν ή θέλησις τής ύπερτάτης ’Αρ
χής, πέμψον καί ήμίν τοϊς έπιγιγνομένοις βιοπαλαισταξς α
χτίνάς τινας έκ τοΰ άπαστράπτοντος φωτεινού τής αρετής 
στέμματος, δι’ ου σέ περιέβαλεν τοΰ Μεγάλου θέοΰ ή απρο
σωπόληπτος Δικαιοσύνη....

Άθήνηβι, Μάρτιο; 1892.
A. Α. Άναστ.

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑΙΣ ΕΥΤΥΧΙΑΙΣ
Αοπνάω με τα δάχρυα 

μέ δάχρυα αποκοιμοΰμαι 
χαι πάντοτε μέ δάκρυα 
εσένα συλλογοΰμάι.

Φάρμάχ’ εινε to γελοίο μου 
χι’.<5 στεναγμός φωνή μου 
και Οι παλμοί τοΐ! οτηΟουςμου 
οί μόνοι σύντροφοί μου.

ΕΪν' ή ξωη μου βάσανο^ 
χ<·ϊ χόλασ' ή ψυχή μου, 
χι'δ κόσμος είνε φερετρο 
*πο5 φέρει to κορμί μου

Άφ" τή στιγμή 'ποΰ σ’ έρριψα 
τήκ πρώτη τή ματιά μου 
χι’ 'ποΰ σ’ αγαπησε 
ή όόΛ}μ ή χαρτιά μου.

Χλι ή ψυχή σ’ οΛάτριυι,
&σάν θτό, οπίσησ, 
σ’ομε άπο tote έγινια 
χαι ΠΛάστηο μου. χαι χτίσιζ.

(

Me ταίο ζατθαίο πΛοζίόαιο σου 
τοΰ ri-liov talc axtXvaiC) 
'ποΰ ή χαρά επΛόχττο 
τής νιιότηο μου μ’ exeivaic

Σ’ Star μ' ύμιΛίΚ /άτγα 
πΰς σταματα η χαράια μου 
χαι χωρίς σίνα ίχΛαιγα 
τή μαύρη μοναξιά μου.

Κι’ 8tav σφιχτά μ’ άγχάΛιαξίζ 
χαΐ μ’ ί-ρόυχοφιΛοΰσοΐ 
’c τον ουρανο ποΰ εφτυγα, 
ίσν μ'άχοΛονθοΰσεη

"Αχ! πόσο ’Λίχο ’βάσταξε 
εκείνη η.ιύτνχία I 
άχΙπΖσ άΛΛάξει γρήγορα 
τ’ άνθρύπου ή xapSia 1

ϊίόσο γίνχά ’περνούσαμε 
τά ’Λίγα ’χεΐνά χρόνια 
χαι ^τδς μάξι θα ’ζούσαμε, 
σαν άγγελοι, αιώνια!. . «

’Έβλεπα ’ς ίνα βλέμμα σου 
τοΰ ονρανοΰ το βάθοε, 
'ποΰ τής. ιί-υχής μου ’γιάτρευε 
τ’ αγιάτρευτο της πάθος.

JHec το γλνχο το γελοίο σου
' την άνοιξι ν’ άνθίΐ,η 

χαι την πνοή σου ξεφνρο. 
τά ρόόα νά θροσίξη.

Άλλά ά Ζρως άστατος 
άστατη χι η χαρδιά σου, 
τά λόγια χαΐ οί ορχοι σου 
χαι τά θερμά φιλιά σου.

Και σζάθερά μόν’έμεινε 
ή μνημη μας εκεινά) 
δ «ρως τής καρδίας μου 
καί τής ψυχής μσν οί θρήνοι

Λ. X. Ζ.

ΣΚΕΨΕΙΣ . . ΙΔΙΚΑΙ ΜΟΥ
* ■ -
Έκ τοϋ Έρωτος καί έξ όλων τών καλών του ήθελον πρό 

παντός νά ειχον τόν χρυσόν τής φιρέτρας του.... άναλελυ- 
μένον.

X
. 0 μόνος πόθος μου, τό γε νΰν έχον, είναι ν’ αποκτήσω 

εν.... νάπόλεόνι. ;
X

Οί δυστυχέστεροι μύωπες είναι οί μή βλέποντες πέραν τής 
ρινός των, οί μή συλλογιζ’όμενοι ολίγον καί τό μέλλον.

■ X

Ή περί τής αυριον μέριμνα είναι έξασφάλισις τής σήμερον.
X

Όπως ή φοινικοδάκτυλος Ήώς προηγείται τής ανατολής 
τοΰ Φοίβου^ οΰτω καί ή συνείδησις δέον νά προηγήται πά
σης πράξεως, εάν θέλωμεν αύτη νά είναι φωτεινή.

X

Ή κοινή γνώμη είναι άερόστατον. 'θσφ κουφότερα είναι 
τόσφ έπιτυγχάνει άνερχομένη καί έπιβαλλομένη, τόσφ βλα
κωδέστερου τήν άποθαυμάζομεν.

X
Ο διά φωτογραφίας γάμος είναι ό εύδαιμονέστερος. Βλέ- 

πει τις τήν γυναίκα του χωρίς νά τήν άκούη I . .
X

Ό ,όρίζών τής ψυχής εινε ή αθανασία.
< Δίκ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Ί 56. Αίνιγμα.

Καταοτμοφηχ,.ΐο γένος μου 
tic tovc. αγνούς πάντως άεινην 
ivlote έπιφέμα. 
Κεφαλής, τραχή-Ιου άνευ 
Εις τοΰ προσώπου ώς ποινήν 
εγκαθίσταται τά μέρη, 
ά.ΙΛά τυχόν καταστροφήν

■ άν νποοτη παντοτεινήν 
έ εό σ&μά σου θά μέ φέρει.

157. Ερωτήσεις
ί) Τί πρμγμα όμιλε? ολας tac γλώσσας τοΰ κόσμου ;
2) Τί 0tivotatov ;
3) Τις δ δεύτερος μετά τον ’'Ομηρον κορυφαίος ποιητης;
4) Πότε τά ξΆά τίχεονται, ίνα άναγεννηθΖσιν ;
5) 'Ο υίος τοΰ Νανή xata τί ώμοίαξε τόν Ίησοΰν ;

‘Αραβικός Ίππος

ΑΥΣΕΙΣ ΤΩΧ ΕΝ Til· 42 ΦΥΛΑΩ· ΑΙΛΙΓΗΙΤΩΝ
150 Αίνιγμα. ”Αγις-σίγ>. "Ελυσαν αΰτο ό κ. Σπ. Μακρής. έκ 

Πειραιώς, ό ύπό τό ψευδώνυμον Σ,τβυρωτήι έκ Σύρου, ό κ. Π. 
Σαλταμπάβης έκ Σύρου, ό χ. Ιωάννης Μαλ^ας έξ’Αθηνών, καίό 

κ. Συμεωνίόης .έκ Κύπρου.
151 Αίνιγμα. Άτλας-τίλας. ’Ελυσαν αύτδ ί> κ. Σπ. Μακρής 

έκ Ιίειοαιώς, ό ΰπο th ψευδώνυμον Σταυρωτής έκ Σύρου, ό χ. Π. 
Σαλταμπάσης έχ Σύρου χαί ό κ. Συμεωνί$ης έκ Κύπρου.

152 ’Ερωτήσεις. 1) "Η γλώσσα. 2) ΤΟ ιππικόν τής φιλολογίας. 
3)ΕΐςτΟ..,. κενόν' 4)'Ο μύλος. 5) Μ_: μά.

Τήν πρώτην έρώτησιν έλυσαν δμοίως έπιτυχώς b κ. Σπ. Μακρής 

εκ Πειραιώς, χαί ό χ. ύπο το ψευδώνυμον Σταυρωτής εκ Σύρου', 
Επομένως τό δώρον θά λάθη ό κ. Σπ. Μακρής.

»
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Τό ακόλουθον πιίραμα 
βίνοα άπλούστατον, εύκολου 
καί έκτελείτας άνευ κόπου 
καί εργαλείων.

’Ενταύθα δεν ύφίτταται 
Ισορροπία ακριβώς, ώς ίν- 
νοοΟμεν αύτην εις τά φυ
σικά πειράματα, άλλα [χάλ- 
λον έκτελεϊται μία περίεργος 
τοποθέττ,σις δύο ποττιρίων 
επί έτέρου τρίτου, τη βοή
θεια δύο ξύλινων ραβδίων. 
Τό πείραμα ένεργείται ώς. 
έξης. Τοποθετονριεν το 'έν 
τών ποτηρίων επί της τρα· 
πεζής, τά δέ δύο ετερα μετά 
τών ραβδίων η κονδυλοφό
ρων, άν προημάτε, διαθε-, 
τομεν, ώς δείκνυσιν η έναντι

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
• ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ

είκών όριζοντίως, καί είτα 
αφήνομεν αυτά, άμα ώς έν· 
νοήσωμεν, δτι τά ποτήρια 
ιττανται επί τών ξύλων άφ’ 
έαυτών, χωρίς ήμιΐς νά τά 
κράτώμεν πλέον.

Τό ανωτέρω πείραμά, ώς 
έμφαίνεται, είναι εύκολώτα· 
τον, καί δέν απαιτείται ή 
μικρά έπιτηδειότης καί θέ- 
λησις διά νά τό κατορθώ- 
ση τις. ’Αντί ποτηρίων δύ· 

•νάσθενά μεταχειριβδήτεκαί 
οίαδήποτε άλλα δοχεία,αρ
κεί μόνον νά κατορθοϋται 
ή ανωτέρω διάταξις αυτών 
καί στάσις.

Φ Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΎΣΕΟΣ,,
Γ. Β. ’Υδραν. Ζητούμ-svov φύλλου 39 σάς «πεστείλαμεν προχθές, 38 κρατήσατε έπίσης.—Γ- Β Σπάρτην.. Έΐάόομεν έπιταγήν καί σάς ένεγράψπμεν 

από τής 1ης Μ«ρτών.Άπόδειξιν άπεστείλαρεν <ών παρελθόντι φύλλφ. —1. U. Κάΐρον Συνδρομήν σας έλάβαμεν και σάς εύχαριστοΰμεν πολύ. Άπόδειξιν 
πφρεδώκαμεν κ. Κ. — Π. Μ X Λάρνακα. Ζητούμενα φύλλα άπεστείλαμεν χυρ. Κ· ix .νέου. ’Εφεξής θά τά λαμβάνετε κατ’ εύίεΐαν. — 'Η. Λ. Καλά
βρυτα. Συνεστημένη -έλήφβη. Εύχαριστοΰμεν ύμάς πολύ δι’ εύγενή φροντίδα. —II. Κ. Σΰρον. ’Επιστολή και χρήματα έλήφβησαν. Εύχαρ.στοϋμεν.—Ν· 
D Αηξόύρεον. Συνδρομή σας έλήφβη, εύχαριστοΰμεν. Άποδειξιν άπεστείλαμεν ταχυδρομιχώς. ώς και ζητούμενα φύλλα. — I. α. Πύργον. ’Επιστολή 

έλήφθη. ’Ελυπήβημεν πολύ. Υπομονή. Άνσμένομεν ώς γράφετε—Π. Δ. ΙΙαριβίους. Δελταρίου έλήφβη. Αγγελίας άποστείλωμεν προσεχώς. Εύχαριστοΰ- 
μεν.—Α. Π- Μαγνησίαν. Στερούμενα ε'.δήσεών σας προ πολλοΰ. Γράψετίμας τί γίνεσθε.—Ν. Π. Αλιβίριον. Εικόνά σας άπεστείλαμεν έγκαίρως, άλλ*  
ώς φαίνεται βά δπεξηρέβη. Έν τούτοις θά σάς άποστείλωμεν έτέραν. ΉσνχεΙτε.—Η. Μ. Τ. Αδγιον. Υμείς έχετε δίκαιον. 'Λποροϋμεν διά λάβος κα’ι ζη- 
τοόμεν συγγνώμην.—Η. Μ. Πάτρας. Πρώτος τόμος τής σΦύσεως» χρυσόδετος τιμαται δρ. 8, απλούς 6. Αποφασίσατε καί στείλατε άντίτιμον.— Κ. Μ. 
Χαλκίδα. Συνδρομήν σας έλάδομεν. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν λαμβάνετε σύν παρόντι φύλλφ. — Μ. Μ- Σΰρον. Ιίαραγγελία σας σταλήσεται προσεχή 

Τρίτην. Ήσοχείτε.— Μ. Π. Τήνον. Τέλος πάντων δέν βά τύχωμεν άπαντήσεώς σας ; Άναμένομεν έμβασμα μέ επιστροφήν ταχυδρομείου.—Ν. Π· Χΰ- 
ρον. Έλάδομεν, πλήν είναι ακατάλληλον διά τήν «Φΰβιν». Άπορούμεν πώς ύμεϊς δέν άντελείφδητε πνεύμα κα’ι σκοπόν περιοδικού μας.—Τ. X ’Αλβξάν· 

δρίιαν. Συνδρομητής ένεγράφη. Ταχυδρομιχώς γράτομιν. — Γ· Κ- Λευκωσίαν. Χρήματα ούκέτι έλάόομεν. Τράπεζα ούδεμίαν εντολήν ελαβε παρ’ αυτόθι 
ταμίου, άλλ’ ούτε χαΐ δύναται νά λάβη. Δέον νά λάβητε συνάλλαγμα αύτόΟεν, χαΐ άποστείλητε, δτε βεβαίως θέλει δοθη έντολή ενταύθα πρός πληρωμήν. Μή 
βραδύνητε.—Η. Κ. Μιτυλήνην. ’Επιστολή έλήφβη. Χρήματα ούχέ και άποροδμεν. Τί πρόσωπον είναι αυτό ; Περί δημοσιευμάτων δέν έννοήσαμεν βχο- 

,πόν κα’ι προτάσεις σας" συνεπώς βά σας ζητήσωμεν διασαφήσεις οι’ επιστολής.—Γ. Τ Βιτίστιον. ’Επιστολή χαΐ άποδείξεις έλήφβησαν. Εύχαριστοΰμεν 
διά πληροφορίας.—Α· Ε. φάρσαλα. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Ένεγράφησαν καί σάς γράφομεν ταχυδρομιχώς.—Π. Τ. *Λβλάν«γ«.  ’Επιστολή μετά περιε
χομένου Υπολοίπου έλήφβησαν. Εύχαριστοΰμεν.—I. Ν. Α· Βόλον. Συνεστημένη έλήφβη. Εύχαριστοΰμεν πολύ.

;·. ΜΑΡΙΑ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ
Βαρεία καί ανεπανόρθωτος συμφορά ένέσκηφεν είς τόν οί- 

κον τοΰ Διευθυντοΰ τής «Φυσεως» κ. Φραγκίσκον ΙΙρίντεζη. 
Τό έννεαετές χαριέστατον θυγάτριον αύτοΰ, τό χάρισμα καί 
στόλισμα τής οικογένειας, ή πεφιλημένη Μαρία, μετά όλιγοή- 
μερον όξεΐαν νόσον, καθ’ ήςούτε αί φιλόστοργοι τών γονέων 
φροντίδες,,ούτε της έπιστήμης Λ σύντονος άντίληφις ήδυνήθη- 
σαν νά πράξωσί τι, μέ τό μειδίαμα της άθωότητος άπέπτη είς 

τούς Ούρανούς, τόσον παρακαίρως, δεινήν άφεΐσα θλϊ- 
φιν είς πάντα γνωρίσαντα τόν αγαπητόν άγγελον, δστις 
εύρε νύν τό αληθές ένδιαίτημά του.

Άλλ’ ή θλίφις αΰτη έπιδεινοΰται ώς έκ τών έκτάκτων 
αληθώς χαρισμάτων, άτινα, καίτοι μικράν, έξόχως τήν 
περιεκόσμουν, εύφυΐας, κάλλους, χάριτος, άγαθότητος 
καί τά όποια τόσω σκληρώς εϊμαρτο νά λήξωσιν εύθνς 
έν άρχή είς τήν παγερόν τοΰ τάφου νύκτα' άλλ’ όχι! άν 
διά τό φθαρτόν σκήνωμα προωρίσθη μέρος έλάχιστον 
γης, διά τήν λευκήν φυχήν τών αγγέλων, διά τήν άδιά- 
φθορον αρετήν καί άγαθότητα ΰπάρχει ό εύρΰς και μαρ-

μαίρων ούρανός, ύπάρχουν αί φιλόστοργοι τοΰ Δημιουργού άγκάλαι, είς άς 
τήν στιγμήν ταύτην αναπαύεται Λ άποπτάσα Μαρία. Έκεϊθεν άς πέμπη ήμϊν 
ακτίνα παραμυθίας ή αγγελική φυχή της, εύοσμα δέ καί αγνά ανθύλλια άς 
άναθάλλωσιν έκ τής έλαφράς γής, έν ηεύρε αίωνίαν είρήνην Λ νεαρά καρ- 
δία της. Κ.......
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