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Η ΦΘΙΣΙΣ
Έν τώ ίατρχκώ Ίνσήτοΰτω τών Παρισίων τώ

• . κατά τήν όδόυ Boetie νη' άριθ· 28 κεχμένω, νέαι 
έρευνω. «Λωπηρώς γίγνονται κατά τοΰ φσβερσΰ 8α- 
κτηρχοχον, την φοράν ταΰτην μετά πολλών πιθα
νοτήτων σταθερός έπχτνχχας. Άποφαχνονταχ τοΰ- 
λάχιστον οί σοφοί, της όδον Boetie, δτι οί φθισικοϊ 
τού πρύ>του και τοΰ δευτέρον βαθμοΰ είσϊ θεραπεν- 
τέοχ- ■

‘ Ή έκφραζομένη θεραπεία οΰδέν τό μυστικόν καί 
. τσαρλατανικόν ύπέχεχ- Συνίσταται απλώς εις τήν

ταύτόχρονον έφαρμογήν τριών γνωστών τή Ιατρική 
άγωγών: Είς τάς είσπνοάς τόν Φορμόλ, τάς ΰπο- 
δορείονς ένέσεις όρροΰ τράγον καί τρίτον είς τήν 
έπισνναφιν στατικών ήλεκτρχκών λουτρών.

Ή αντισηπτική δΰναμις τον Φορμόλ είναι γνω
στή αρκούντως. "Ολοι οί είδικώς μελετώντες τό 
Εοιον τοΰ Κόχ όμολογονσι τήν κατ'αύτοϋ ίπί- 

ν ·&>ϋ φαρμάκου τούτου. Δυστυχώς δμως ή 
έφαρμογή αύτοϋ. προσέκοπτε κατά δυσκολιών, διότι 
αί άναπνοαί τοϋ έν λόγω φαρμάκου έν καθαρή κα- , 
ταστάσει προκαλεϊ ισχυρούς παροξυσμούς βηχός 1 
καί νυγμούς άφορήτους τής βλεννομεμβράνης ού
τως. ώστε άτιμωρητεί δέν θά ύπέδαλέ τις τούς 
ασθενείς αύτοϋ είς τοιαύτας είσπνοάς χάριν καί μό
νον τής μικροβχακής δηλητηριάσεως. Εύτυχώς 
δμως τό Ίνστιτοϋτον τών Παρισίων κατώρθωσε νά 
συνδυάσμ τό Φορμόλ μετά τοΰ αερίου ανθρακικού 
όίέος αναισθητικού λίαν γνωστού. Ούτως έν συν- 
δνασυώ τά δύο ταντα στοιχεία,Φορμόλ καί αέριον 
ανθρακικού όξέος είναι δυνατόν νά είσπνέη τις έπί 
είκοσάλεπτον τής ώρας, άνεν τοϋ παραμικρού πα
ροξυσμού βηχός. Άπό τών είσπνοών τούτων ό βα- 
κιλλος τού Κωχ, παλεμούμενος κστ ’ εύθεΐαν έντός 
τών σπηλαίων, άπόλλνοι τήν ζωτικότητα αύτοϋ 

, καί παύει νά άναπαράγηται έν μικρώ χρονικφ δια- 
στήματι· Αί αποχρέμψεις άραιούνταχ καί οί ασθε
νείς ανακουφίζονται αρκούντως.

Άγνοοΰμεν, έάν οί άναγινώσκυντες τάς γραμ- 
μάς ταύτας γινώσκονσιν όποιον πάταγον καί οποίαν 
πολεμικήν διήγειρεν ή μέθοδος τών ύποδορείων 
ένέσεων. Μ’ δλα ταϋτα, είναι κοινή παραδεδεγμέ- 
νον τήν σήμερον, δτι ή δυναμική αύτών αξία είναι 
μεγάλη, καί δτι ή άπλή είσαγωγή ολίγων γραμμα
ρίων άπεσταγμένου ύδατος έν τή οίκονομία διά τής 
μεθόδου τής ύποδορείου ένέσεως προκαΛεΐ αύξησιν 
τών τονικών δυνάμεων τού ανθρώπου. Έάν αντί 
τής aqua Simplex ένέση τις διά τών έν τώ Ίνστι- 
τούτφ Παστέρ ορρόν άπεστειρωμένον καί &ή ορρόν 
τράγου, ζώου κατ ’ έξοχήν άντιδρώντος τή φνμα- 
τιώσει, ό βάκιλλος τοΰ Κώχ κατά τής ζωτικότατος 
τοΰ όποιον τά κτυπήματα έοόθησαν ήδη ούτω, καί 
δστις πλέει τώρα είς ύγρόν, μή εύνοούν τήν γο
νιμότητα'αύτοϋ, ό Βάκιλλος τού Κώχ λέγομεν διά 
τών νέσεων τού έν λόγω όρροΰ φθίνει αύτός έν τφ 
άνθρώπω, δν έφθινε διά τής έν αύτώ παρουσίας τον.

Ή έφαρμογή, Λ συνηνωμένη τών εισπνοών τοϋ 
Φορμόλ καί τών ενέσεων τοϋ όρροΰ τράγου έφαρ- 

• μόζεται σήμερον μετ ’ έπιμονής καί έν τώ έν Πα- 
ρισίοις νοσοκομείω τών φθισικών νεανίδων, ένθα ή 
θνησιμότης κατήλθεν είς παρήγορον βαθμόν· ’Εν 
τφ ίστιτούτω όμως τής όδοϋ Boetie είς τάς δύ° άνευ 
μεθόδους προσθέτουσι καί τρίτην, τήν έφαρμογήν 
τον στατικού ρεύματος· ‘Υπό τήν έπήρειαν ταύ- 

: την τοϋ ήλεκτρικού ρεύματος, έπί τής αιτιολογί

ί ας τοΰ όποιου λίαν άτελώς είσέτι'ειμεθα πληροφο· 
ρημένοι, ό πάσχων λαμβάνει τήν ζωτικότητα αύτοϋ 
καί δέν είναι παράξενον νά ίδωμεν έξηντλημένους 
ασθενείς αύξοντας τό βάρος κατά πλειότερα κοιλό- 
γραμμα καί έπανακτωμένονς τήν δρεζιν ώς καί 
πρότερον.

Τά πρώτα αποτελέσματα τής έγκαινισθείσης θε
ραπείας τή; φθίσεως ύπό τοΰ Ιατρικού Ινστιτούτου 
τών Παρισίων είσί τοσούτω ■ εύνοϊκά καί πειστικά 
συγχρόνως, ώστε δεδοται τή Ιατρική κοινωνία καί 
τοΐς άτυχέσι πάσχουσι ύπό τής έπεράτου νόσου νά 
έλπίζωσιν- Ίσως ό μέχρι τοϋδε άήττητος έχθρός 
αυριον καταστήσει ήττημένος,καί άπό τοΰ έσβεσμέ- 
νου λύχνου τής έλπίδος τής χθές άναλάμψη πλη- 
Οιφαές τό φως τον μεγάλου ευεργετήματος, δπερ 
θά δύίρήάη ιό ίσστιτούτον τής Γαλλίας.» 

Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΓΠΟ

ΑΝΠΤΕΡΟΥ ΑΞ1ΠΜΑΤΙΚΟΥ__
τού γερμανικόν στρατόν

(Συνέχεια, ίδε προηγούμ. ψύλλον)

Τό θίαχρειν
Μετά τήν άλωσιν τή; διόδου, οί Έλληνες δέν ήουνήθη- 

σαν πλέον νά ύπερασπισθώσι τον σταθμόν Γκριτζόβαλι. 
Ή Ικ 2,000 άνορών φρουρούσα δΰναμις ήναγκάσθη ολί

γον κατ’ ολίγον νά εγκατάλειψη το σπουδαΐον τούτο ση- 
μιΐον πρό τής ανώτερα; δυνάμεω; τών Ική ·κρτελ.τ.υνό··ιπυνί 
ταγμάτων τή; 5η; τουρκική; μεραρχία;. Την 19ην ’Απρι
λίου ήρχισαν οί Έλληνε; ύποχωροϋντε; πρό; τόν Τύρναβον, 
ένφ οΐ Τούρκοι έπετέθησαν κατά τών πέριξ λόφων, τού ό
ρου; Πάρνα, τού Παπαλιβάδου καί κατά τών έκεΐ εύρισκο- 
μένων ώχυρομένων σταθμών, έπεχείρησαν δέ καί προελάσεις 
μέχρι Ματίου, αϊτινε; όμως άπίκρούσθησαν ύπό τής ελληνι
κή; ταξιαρχία; Δημοπούλου. Κατά τά; μάχας περί την Με- 
λούναν καί τό Γκριτζόβαλι έχρησιμοποιήθησαν έκ μέρους 
τών Τούρκων 30 τάγματα, περίπου 24,000 άνδρες μετά 
24 πεδινών πυροβολαρχιών. .Οί Έλληνες παρέταξαν κατά 
τη; δυνάμεω; τούτη; μόλις 16,000 άνδρας.

Αί άπώλειαι τών Τούρκων ήσαν, κατά τινα ξένον, 56 
νεκροί και 160 πληγωμένοι, οί δέ Έλληνες λέγεται δτι ύ- 
πέστησαν πολύ μεγαλειτέρας -απώλειας.

Κατά τά; πληροφορίας τών αρμοδίων ή ενέργεια τών τουο- 
κικών εκρηκτικών .βλημάτων ήτο είς τάς μάχας περί την 
δίοδον λίαν καταστρεπτική διά τόν αντίπαλον. Αί όβίδε; ~ 
έξερρηγνυντο ώς κατά διαταγήν την στιγμήν, καθ ’ ήν πα- 
ρουσιάζοντο είς αύτάς ζώντες σκοποί είτε προχώματα κατει
λημμένα.

Σχεδόν συγχρόνως πρός τούς αγώνας τού κέντρου, κατά 
τους όποιους, ώς ανωτέρω ελέχθη, δ Έτέμ πατσάς ηνάγ- 
κασε τούς Έλληνας νά ύποχωρήσωσι μέχρι τής κυριωτέρας 
αύτών γραμμής, διεξηγοντο τοιούτοι καί έπί τών δύο κερά
των, καί δη μέ οΰχί όλιγωτέραν σφροδρότητα.

Την μεγαλειτέραν σχετικώ; δυσχέρειαν έσχεν ή επί τοϋ 
αριστερού κέρατο; μαχομένη 6 τουρκική μεραρχία τοϋ Χαμ- 
δη πασσά. Τό έδαφος παρέσχεν ένταϋθα είς τού; αμυνόμε
νους άρίστην θέσιν ούτοι ϊσταντο -έπί ύψώματος, όπισθεν 
καταλλήλων προχωμάτων, έκ τών όποιων οί εύζωνοι έπυ- 
ροβόλουν μετά ψυχραιμία; καί άταραξίας. Οι Έλληνες,, έν 
ολφ 8,000 άνδρες ύπό τόν συνταγματάρχην Κακλαμάνον, 
ειχον παραταχθη παρά τόν Νεζερόν, πλην τούτων δέ 1000 
άντάρται έτοποθετηθησαν έπί τών μάλλον δυσβάτων, έκ 
τών περιβαλλόντων την δίοδον λόφων, ένφ τά τουρκικά

συντάγματα ήναγκάσθήσαν νά σταθώσιν είς τού; πρόποδας 
τοϋ όρου; Άναλήψιως, καί ενώπιον τών ισχυρών θέσεων τοϋ 
έχθρού δέν ήδύναντο νά προβώσιν είς σφοδρά·/ έπίθεσιν. Τοι
ουτοτρόπως ϊσταντο ένταϋθα απέναντι άλλήνων είς τά 
στενά τών όρέω*  μέχρι τής 20 ’Απριλίου άνευ αποφασιστι
κής λύσεως.

Τόν αυτόν χαρακτήρα ειχον αί συμπλοκαί, αϊτινες διε— 
ξήγοντο έπί τοΰ οεξισύ κέρατο; περί τάς έκεϊ διόδους τών 
όρέων καί τού; περιβάλλοντα; αύτάς λόφους.

Ή εν ΆσπρίκληβιΚ παραταχθεΐσα ελληνική ταξιαρχία 
διοικουμένη ύπό τοϋ στρατηγού Μαυρομιχάλη, προήλασεν, 
επειδή ή έπί τά πρόσω πορεία τής ταξιαρχίας Χακκή πασσά 
έκ Δεσκάτης έξετελεϊτο βραδέως καί μετά δισταγμών κατά 
τό πλειστον πρός τό κέντρον, δηλ. πρός τό Ρεβένι καί τό 
Μπογάζι. Τά σώματα ταύτα άφίκοντο έγκαίρω; είσέτι εις 
τά; νέας θέσεις των, όπου από τής 19ης Απριλίου συνή· 
πτοντο αίματ-ηραί άψιμαχίαι. Οί Έλληνες έπετέθησαν έν
ταϋθα ευθύ; κατά τοϋ τουρκικού στάθμου τού Μπογαζίου, 
όπως άπασχολήσωσι τόν ένώπιον αυτών εχθρόν, συγχρόνως 
δ ’ έπροχώρησαν κατά τοϋ στενού τού Ρεβενίου, δπερ διήλ— 
θον καί άνιπτύχθησαν ε’ις τήν πεδιάδα τού Δαμασίου, τοπο- 
θετοϋντες τό πυροβολικόν αύτών έπί τών υψωμάτων εις εύ- 
νοϊκάς θέσεις, έξ ών ήδυνήθησαν νά πυροβολήσωσι τό τουρ
κικού πυροβολείον Βίγλα, τό δεσπόζον τής διόδου εί; τό 
βόρειον άκρον τή; κοιλάδος, Ότε δέ οί Ελληνες κατώρθω- 
σαν κατόπιν νά τοποθιτήσωσι δυο ορεινά; πυροβολαρχίας 
έπί τού πρός άνατολάς τής Βίγλας κειμένου ύψώματος τού 
όρους Κριτήρι, πάσα απόπειρα τών Τούρκων προ; έκβίασιν 
τών στενών άπέβη ματαία. Είς έκ τών "Αγγλων ανταπο
κριτών, τών παρακολουθούντων τήν ^ά/ην έκ τοΰ ελληνικού 
στρατοπέδου, αναφέρει,-ότε, αν καί αί τουρκικαί πυροβο
λαρχία! τών 9 καί 15 εκατοστομ. έπυροβόλουν- μετ’ αυτο
μάτου κανονικότητος, ένφ ήσαν έκτεθειμέναι άνευ προστα
σία; είς τήν χάλαζαν τών έλληνικών σφαιρών, έν τούτοι; 
ούδέν σχεδόν αποτέλεσμα έπέφερον, καθ' όσον κακώς έξετί- 
μων τά; αποστάσεις, αί δέ οβίδες αύτών δέν έξερρήγνυντο. 
'Τπό τοιαύτας συνθήκας έσίγησαν τά τουρκικά πυροβόλα 
ολίγον κατ’ ολίγον, ή δέ μάχη ε'ληξεν άνευ αποτελέσμα
τος. Ac κατά τάς δύο ημέρας τής 19η; καί 20ης 'Απρι
λίου, είς τό μέρος τούτο τού όρου; διεξαχθεϊσαι μάχαι ήσαν 
κυρίως μονομαχίαι πυροβολικού, κατά τάς όποια; αί έλ- 
ληνίκαί πυροβολαρχία! έοείχθησαν άνώτεραι τών τού έχ
θρού, διημφισβητήθησαν δέ άμφοτεροθεν μετά μεγάλης ά- 
ταραξία; καί ψυχραιμίας αί κατειλημμένη θέσεις. 18,000 
Τούρκοι ϊσταντο απέναντι 12,500 Ελλήνων.

Αί άπώλειαι τών τελευταίων ήσαν σχετικώς όλίγαι χά
ρις είς τάς εύνοϊκάς αύτών θέσεις, ύπολογίζουσι δέ αύτάς είς 
100 φονευμένους καί πληγωμένους, ένφ οι Τούρκοι έχασαν 
πολύ πλειοτέρους.

Ό αρχιστράτηγος τού επιτιθεμένου στρατού Έτέμ πασ- 
σάς, ένώπιον τής περιστάσεως, oTt αί πτέρυγες τοΰ στρατού 
αυτού μέχρι τής 20η; ’Απριλίου δέν ειχον κερδίσει ποσώς 
έδαφος,, άπεφάσισε κατά πρώτον, άφοϋ κατέλαβε τό στε
νόν τής Μελούνας, νά'ύποβοηθήση τάς πτέρυγα; ταύτας δι ’ 
εντελούς έκτοπίσεω; τού κέντρου τού έχθρού έκ τών τελευ
ταίων ορεινών αύτοϋ θέσεων.

Έκ τοϋ σκοπού τούτου τής άνωτάτη; διοικήσεως προήλ- 
θεν ή περαιτέρω πορεία τών ένεργειών τοϋ κυρίου σώματος 
τοϋ στρατού. Έξετελέσθη ώς έκ τούτου τό έντίθετον τοΰ 
άρχικοϋ σχεδίου, κατά τό όποιον αί έν τφ μετώπφ παρά 
τό στενόν τής Μελούνας καί πρός άνατολάς αύτοϋ εύρισκό 
μεναι μεραρχία» ύφειλον νά τηρήσωσιν αμυντικήν θέσιν πρός 
άπασχόλησιν τοΰ εχθρού,μέχρι; ότου τι δεξιά πτέρυξ 0t ’ ι
σχυρά; έπιθέσεω; οιά τών στενών τοΰ Βοϋδιρμέ καί Καλα
μάκι ήθελεν απωθήσει τόν έχθρόν πρός τάς όπισθίας αύτοϋ 
συγκοινωνία; μέχρι Λαρίσσης. Τό τοιοϋτο τέχνασμα ήθελεν 

•έπιτΰχει το μάλλον τρωτόν μέρος τοΰ ελληνικού στρατού, 
έάν έξετελεϊτο μετά ταχύτητος καί ικανής δυνάμιως.

Τη 21 ’Απριλίου ϊσταντο ένώπιον άλληλων οί αντίπα
λοι πρός νότον τού στενού τη; Μελοΰνας, οί μέν "Ελληνές 
παρά τό Μάτι, οί δέ Τούρκοι παρά τό Καραδερέ (Λυγαριά) 
είς την είσοδον τού όρους.

Κατά την θέσιν ταύτην τών δύο άντιπάλων έγένοντο αί— 
ματηραί μάχαι τη 21 καί 22 ’Απριλίου, κατά τάς δποία; 
οί Έλληνες επιχειρούν έπιπίπτοντες κατά τη; δεξιάς πτέ
ρυγες τοϋ έχθρού ν ' άπωθησωσιν αυτόν πρός το όρος.

Συγκινητικόν έπεισόδιον κατά τάς μάχα; ταύτας παρέ
στησαν 300 Κιρκάσιοι Ιππείς, οϊτινε; μεθ’ ηρωισμού καί 
αληθούς πεποιθησεως είς τό πεπρωμένου έξετέλεσαν ιππη
λασίαν άναγνωρίσεως, προελάοαντε; μέχρι τού μέσου τών 
έλληνικών θέσεων. Πάντε; σχεδόν έπεσον θύματα τού μαι- 
νομένου πυκνού πυρό; τών εΰζώνων, ελάχιστοι δέ μόνον ή- 
δυνηθησαν νά έπανακάμψωσιν.

Ή παρά τό Μάτι έλληνικη θέσις ειχεν ένισχυθή διά τα- 
χυσκάπτων, χαρακωμάτων καί δι’ίδρύσεως πυροβολείων. Ή 
δεξιά πτέουξ της θέσεω; ταύτης ητο ύπό τάς διαταγάς τού 
Μαυρομιχάλη, τοϋ οποίου ή μεραρχία, ώ; ηδη έλέχθη, άπό 
τη; άρχικης παρά τήν Άσπροκκληοιάν θέσεώς της είχε συγ
κεντρωθώ ενταύθα. Τήν άριστεράν πτέρυγα διώκει ό συν
ταγματάρχη; Μαστραπά;. ΙΙλήν τών 14,000 άνδρών άμ- 
φοτέρων τών μεραρχιών ϊσταντο είς τήν παράταξιν τή; μά
χης 36 τηλεβόλα καί 5 ίλαι ιππικού.

Οί Τούρκοι είχον ένταϋθα συγκεντρώτει ύπό τόν Χακκή 
πασσάν 9,000 άνδρας, 3 ίλας ιππικού καί 22 τηλεβόλα. 
Τάς εισόδους πρός τό στενόν τού Ρεβενίου ύπερήσπιζεν δ 
συνταγματάρχης Σμολενσκης.

Κατά τού; άγώνα; τής 22 καί 23 ’Απριλίου οί Έλλη
νες έπεχείρησαν διά σημαντική; ένισχύσεως τών π;αρά το 
Κριτήρι θέσεων ν ’ άπειλήσωσι διά προσβολής τήν ύποχώ— 
ρησιν τοϋ τουρκικού στρατού διά τοϋ στενού τής Μελούνας, 
έματαιώθη όμως τό έγχείρημα διότι έν τφ μεταξύ έφθασαν 
έκ τών όπισθεν ίκαναί τουρκικαί δυνάμεις, έτοιμοι ν’ άπο· 
κρούσωσίν πάσαν τοϋ έχθρού έπίθεσιν.

Την έπομένην, 23 Απριλίου, ή μεραρχία τού Νεσάτ πατ
σά έπεχείρησεν ύπό τήν προστασίαν σώματος πυροβολικού 
έκ 36 πυροβόλων κίνησιν,βπως κυκλώση τήν δεξιάν πτέρυγα 
τών Ελλήνων.

Ή σφοδρότης μεθ’ ής έξετελίσθη ή έπίθεσι; αυτή απο
τελεί περιφανές τεκμήριον τού στρατιωτικού πνεύματος καί 
τής καρτερία; μετά τής όποιας, ίδίω; οί ’Αλβανοί, ώς ύπό 
ένστικτου ωθούμενοι έγώρουν πρός τά εμπρός. Έκ τής κινή- 
σεω; τών σωμάτων, τά όποια κατήλθον έκ τοϋ όρους, έναν- 
τίον τών ελληνικών θέσεων,δέν ήδύναντο ν ’άμφιβάλλωσιν οί 
Έλληνες, ότι έπρόκειτο την ημέραν ταύτην περί αποφασι
στικής μάχης. Ή ελληνική παράταξι; έξετάθη πέραν τής 
όοοϋ Τυρνάβου εις γραμμήν αποτελούσαν τήν βάσιν τριγώ
νου, τοΰ όποιου ή κορυφή ητο εις τήν έξοδον τού στενού τή; 
Μελούνας, περί τήν όποιαν τόσον δειναί μάχαι συνεκροτή- 
θησαν τάς τελευταίας ημέρας. Απέναντι τών 'Ελλήνων 
οί Τούρκοι ειχον τό ύποστήριγμα αύτών έπί ύψώματος, έπί 
τοϋ όποιου κεϊται τό ήδη δεινώς ύπό τοϋ πυροβολικού δο- 
κιμασθέν χωρίον Καρατζάλού.

“Όπισθεν τοΰ λόφου Κριτήρι (βραχώδους ύψώματος έξ- 
έχοντος 16—17 μέτρα ύπεράνω τής πεδιάδος καί έχοντο; 
ίσως 30 μέτρων μήκος) ϊστατο προφυλαγμένη ή εφεδρεία του 
έλληνικοΰ'πεζικοΰ. Προ αύτοϋ έξετείνοντο τά χαρακώματα 
είς άπόστασιν ήμίσεος χιλιομέτρου, δεξιόθεν δέ καί άριστε— 
ρόθεν ήσαν παρατεταγμέναι αί πυροβολαρχίαν

Οί Τούρκοι εκαμον έν πρώτοι; έπίθεσιν διά συνενωμένου 
ιππικού και πεζικού, ήτις όμως εύχερώς άπεκρούσθη. Κα
τόπιν έπηκολούθησε μάχη διά πυροβολικού, ήτις πλήν μι
κρών διαλειμμάτων έξηκολούθησεν άπό τής 8ης πρωϊνής ώ
ρας μέχρι της 5ης μ. μ. Τά τουρκικά βλήματα έσύθιζον ύ
περάνω τών άγρών, έδείκνυον δέ προτίμησιν ένεκα κακής 
διευθύνσεως πρός μέγαν προσφάτως καλλιεργηθέντα άγρόν, ό
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δποΐος ασφαλώς άνευ περαιτέρω άροτριάσεω; κατά το ε”τος 
τούτο θά δώση πλουσίκν συγκομιδήν βολιδοφόρων οβίδων.

Τό ελληνικό/ πυροβολικόν έκ τριών πεδινών καί μιας ό· 
ρινής πυροβολαρχίας έπυροβόλΐϊ κατ’ άρχάς βραδέως, εύθύς 
όμως ώς προσεβλήθη, έπελήφθη τον έργου του σπουδαίως. 
Μετ’ ολίγον μετέσχον τής μάχης και τά στηρίγματα τοϋ 
ελληνικού στρατού άπο τών υψωμάτων τού Λοσφακίου, 2, 
500 άνδρες μετά δύο ορεινών τηλεβόλων εναντίον τού Γκρι· 
τζόβαλι, οπού ειχον οί Τούρκοι τήν δεξιάν αύτών πτέρυγα. 
Έπί ώρας διέσχιζον τόν άέοα αΐ οβίδες, ιδίως βολιδοφό- 

ροι, άλλ’ ευτυχώς διά τού; Έλληνας άνω τών χιλίων όβί- 
Χ δων έπέφεραν αύτοΐς απώλειαν μόλις 20 άνδρών, μεταξύ τών

' όποιων εις αξιωματικός φονευμένος καί τρεις πληγωμένοι.
Περί τήν ·3ην μ. μ. ώραν διέκρινέ τις, δτι δ εχθρός ειχεν 

αποσύρει τό μέγιστον μέρος τοΰ πυροβολικού του είς τήν 
φάραγγα τής Λυγαριάς κάτωθεν τή; Μελούνας καί τού 
Μενεξέ. 'Η ελληνική ορεινή πυροβολαρχία (διαμετρήματος 
7,5 έκατοστ.) προσείλκυσεν 'ιδίως τό εχθρικόν πϋρ. Είχε 
καταλάβει τδ άκρότατον αριστερόν κέρα; είς τήν πεδιάδα, 
μή λαβοϋσα δέ ύπ’όψιν τό .τουρκικόν πυροβολικόν, έβαλλε 
κατά τοϋ Γκριτζόβαλί : με τά μεγάλη; επιμονή;' .κ.φί'..ακρί
βειας. Έν γίνει ή έπιμονή τών ελληνικών πυροβολαρχιών 
έν τή μάχη ταύιη ήτον άληθώ; εκπληκτική. Τήν 3 ώραν 
μ. μ. έφαίνετο τό εχθρικόν πΰρ τών τηλεβόλων μάλλον προ
ερχόμενου έκ Λυγαριάς, καί οι Έλληνες ώ; έκ τούτου συν- 
εκέντρωσαν την ενέργειαν των τηλεβόλων αύτών πρδς εκεί
νην τήν διεύθυνσιν καί έπεχείρησαν δι’'ομοβροντιών νά παρα- 
κωλύσωσι την συγκέντρωσεν έκ τού μέρους έκείνου- Άλλ’δ ■ 
πονηρος Τούρκος έγνώριζε νά έπωφεληθή τής περιστάσεως. 
Όπισθεν τής προσποιητής ταύτης ύποχωρήσεως τοϋ πυρο
βολικού, το πεζικόν έσπευσε ταχέως είς τού; πρόποδας τών 
λόφων προς την είσοοον τοϋ στενού τών Τεμπών καί κατέ
λαβε το χωρίον Δελέρια εγκαίρως άκριβώς, δπως προλάβη I 
τον συνταγματάρχην Μαυρομιχάλην, δστις έπορεύετο πρδς 
το σημεΐον τούτο μετά δύο σωμάτων πεζικού καί τριών ίλών 
ιππικού. Ό συνταγματάρχης Μαυρομιχάλης, εννόησα; τούτο, 
εύθύς διέταζεν ύποχώρησιν πρός τό όρος Κριτήρι, χωρίς νά 
ρίψη ουδέ ένα πυροβολισμόν. Συγχρόνως σχεδόν δ διοικητής 
έν Λοσφακίψ άνήγγειλε διά τού οπτικού τηλεγράφου είς 
Λάρισσαν, οτι οί Τούρκοι προέβησαν εί; κινήματα, δπως 
ύπερφαλαγγίσωσι τήν θέσιν του, καί έάν δέν έπέμπετο αύτφ 
ένίσχυσις θά τφ έκόπτετο ή ύποχώρησις. Τά δύο ταϋτα 
κινήματα, οι ’ ών ήπςιλεΐτο ή ελληνική, θέσις παρά τό Μάτι 
είς άμφοτέρα; τάς πλευράς, έπεισαν τό έν Λαρίσση άρχη
γεϊον νά διάταξη γενικήν·ύποχώρησιν'. Είς τήν τηλεγρα
φικά; εις ’Αθήνας μεταβιβασθεϊσαν παράκλησιν τοϋ Δια
δόχου πρδς λήψιν διαταγών, άπήντησεν δ Βασιλεύς : «Εί 
δυνατόν,-κρατήσατε Λάρισσαν έν εναντίοι περιπτώσεί, ένερτ-, 
γήσατε «ατά τας περιστάσεις». ΓΣυν^πειά .τούτου άπεφα- 
σίσθη τότε ή έκκένωσις τής πόλεως. ’Η ύποχώρησις ήρξατο 
περί λύχνων «φας, άν καί πρδ ολίγου άκόμη ώράθησαν 
διάφορα τάγματα καί τρεις πυροβολαρχίαι, έν αίς καί ή 
τοϋ πρίγκηπος Νικολάου,, προσερχόμεναι έκ τής πεδιάδος 
πρός ένίσχυσιν. Ή διαταγή πρός ύποχώρησιν έν στιγμή τής 
φαινομενικής νίκης προεκάλεσε κατ’άρχάς έκπληξιν καί 
άγανάκτησιν μεταξύ τών σωμάτων. Κατόπιν ομω; διεδόθη 
η απαίσια φημη, οτι οί Τούρκοι προελαύνουσι διά τοΰ στε
νού τοΰ Μπογαζίου, οπω; κόψωσι τήν ύποχώρησιν, καί 
τότε ένέσκηψε φοβερός πανικός. Τά συντάγματα ειχον oiat- 
ρεθή, καθ’ήν στιγμήν έλήφθη ή διαταγή,τής ύποχωρήσεως 
είς λόχους, καί τής διαταγής ούσης τά μάλα κάτεπειγού-, 
σης, ή ύποχώρησις άπέβη λίαν άτακτος. Ένφ έπί τή; όδοϋ 
έσπευδον είς μακράς σηράς πεζικόν, μεταγωγικαί άμαξαι 
καί ύποζύγια εκ Τυρνάβου πρδς τήν Λάρισσαν, ήκούσθη 
αίφνης ή φωνή, δτι τδ τουρκικόν ιππικόν καταφθάνει. Τού
του Γνικά λόχοι τινές έστράφησαν καί έπυροβόλησαν είς 
το σκότος κατά τών άκολουθούντων αύτούς συντρόφων, πριν 

οί αξιωματικοί προφθάσωσι νά τοϊς ύποδείξωσι τήν πλάνην, 
ώ; έκ τούτου πλεϊστοι εφονεύθησαν καί έπληγώθηκαν.

Ό ανταποκριτής τών «Καιρών» διενυκτέρευσεν είς τον 
έγκαταλειφθέντα Τύρναβον καί εύρε τήν έπομένην πρωίαν 
(Σάββατον) τήν πόλιν έρημον καί τήν πρός τήν Λάρισσαν 
οδόν κενήν -

Έν αύ:ή τή Λνρίσση έπεκράτει άπελπισί^ καί σύγχυ- 
σις. Έκάστην στιγμήν άφικνοϋντο νέκ σώματα. Αί οδοί 
ησαν πεπληρωμέναι ύπό σωρών πολεμοφοδίων προοριζομέ- 
νων οια τά Φάρσαλα. Οί κάτοικοι έγκατελειπον τήν πό
λιν επι κάροων καί ήμιόνων, έφ ’ ών είχον τοποθετήσει τήν 
κινητην αύτών περιουσίαν, είς άτελεύτητον σειράν, ήκο- 
λούθουν. δέ γέροντες, γυναίκες, παϊδει, πάντες έπί τής όδοϋ 
πρός τά Φάρσαλα.'καί τόν Βόλον. Τό θέαμα ήτο σπαραξι- 
κάρδιον. Οί άνθρωποι, οίτινες προ δέκα οκτώ έτών άκόμη 
ησαν υπό τουρκικήν κυριαρχίαν, διέβλεπον έν τή φαντασίφ 
αυτών, τί τού; άνέμενεν, έν γ, περιπτώσει ε’πιπτον είς τάς 
χεϊρας τών έχθρών. .

Ή έν Λίεζερω

τού αριστερού κέρατος τής επιθετικής γραμμήτ,^ .Έπί . __
δηλαοη παρά τά στενά τοϋ Νεζερού καί τής Άναλήψεως, — 
δ Χαμδή πασσά; ένώπιον τής άριστα διευθυνομένης άμύνης 
οεν είχε κατορθώσει'να κυριεύση την διά τοϋ ορούς δίοδον. 
Μόνον, οτι τφ έστάλησχν ύπο τού Έτέμ πασσά ένισχύ— 
σας, έπεχείρησε τήν 21ην ’Απριλίου νέαν προσβολήν καί 
άπώθησε τότε χάρις είς τήν αριθμητικήν υπεροχήν τήν έ
νώπιον αύτοΰ ταξιαρχίαν τοΰ Κακλαμάνου και τους άντάρ- 
τας μακράν πέραν τών ορίων, ώστε σχεδόν οιεσπάσθη αΰτη 
εντελώς καί είς άτακτου φυγήν ύπεχώρησαν ίν μέρει πρδς 
άνατολάς τής Όσση; πρδς τήν παραλίαν, καί έν μέρα 
προς τήν Λάρισσαν. Τή 22α ’Απριλίου έξηκολούθησαν τά 
σώματα τής 6ης μεραρχίας τήν πορείαν αύτών. Τά πλή-, 
σιέστερα πρδς τά όρη καμένα χωρία Ρφψάνη και Δερέλί 
κατελήφθησαν, καί τή 25η Απριλίου άφίκοντο αί προ- 
φυλακαί τής μεραρχίας ταύτης είς Μουσακλάρ καί εις Δε- 
λιλέρ καί ουτω έπλησίαζον πρδ, τήν δεξιάν πλευράν τοϋ 
ελληνικού κυρίου σώματος, οπού, ώ; ήδη έλέχθη, είχε οιε— 
ξαχθή ή αιματηρά,άλλ ' αμφίβολος συμπλοκή τοϋ Ματιού, 
ήτις ειχεν αφήσει .είς τήν κατοχήν τών Ελλήνων τήν ώ- 
χυρωμένην θέσιν παρά τήν είσοδον τοϋ όρους. Μετά τής 
6ης μεραρχίας ύπδ 'τήν διοίκησιν τοϋ Χαμδή πασσά ε'χον 

■ένωθή άποσπάσματα τής νεωστί σχημα,τισθείσης 7ης με
ραρχίας, είς ήν ειχεν άνατεθή ή φρούρησες τής παραλίας 
μεταξύ Αικατερίνη; καί Πλαταμώνο;, είς τρόπον ώστε κατά 
τήν εσπέραν τής 28 ’Απριλίου είχε συγκεντρωθή τδ κυριώ- 
τερον μέρος τοΰ στρατού τοϋ Έτέμ πασσά, τουτέστιν 6 
μεράρχίαί πεζικού καί μια'αυθύπαρκτος ταξιαρχία, ώς και 
μία μεραρχία ιππικού, επί μιά; γραμμής 30 περίπου χι
λιομέτρων μήκους, μ,εταξύ τής Όσση; καί τοϋ ποταμού 
ΞεριΧ.

Είς τό τουρκικόν, άρχηγεϊόν έφυλάσσετο τήν 24ην ’Απρι
λίου μεγάλη εκπληξις . ’Αντί νά εύρη ένώπιόν του τόν έχ- 
θρδν είς ίσχυράν ααί ασφαλή θέσιν, αί είς τό μέτωπον άπο- 
σταλεϊσαι προφυλακαί άνεκάλυψαν, Βτι δ αντίπαλος ειχεν 
οπισθοχωρήσει πρδς τήν διεύθυνσιν τής Λαρίσσης, καί 5τι 
ειχεν έκκενώσιι ολας τάς καταλειφθείσας ύπ’ αύτοΰ ορεινά; 

■θέσεις. Κατελήφθη ή μικρά πόλις Τύρώαβος ύπό τής έκ Δα
μάσου προελαυνούσης μεραρχίας Χαϊρή πασσά, τδ δέ αρχη
γείου μετετέθη είς Καζακλάρ, ί

Ή έκ Δεάκάτη; προχωρούσα μεραρχία Χακκή πασσά 
έλαβε διαταγήν νά μεταβή εις 'Γρίκηαλα καί νά καταλάβη 
τδ σπουδαϊον τούτο σημεϊον τού σιδηροδρόμου, ώς καί τήν 
σιδηροδρομικήν γέφυραν τοϋ Πηνειού.

Ότε οί Τούρκοι είσήλθον είς τδν Τύρναβον, παρουσιάσθη 
αύτοΐς τό θέαμα πόλεως σχεδόν έντελώ; έγκαταλειφθεί— 

ί

ση;,ύπδ τών κατοίκων, έν τή δποίγ, &ν καί έπί έβρομάδας 
προηγουμένως ε’χε χρησιμεύσει ώ; κατάλυμα-τών ελληνι
κών στρατευμάτων, εύρον έν τούτοι; μεγάλα; προμήθεια; 
πολεμοφοδίων καί ζωοτροφιών. Ω; άμεσον κατόπιν αντι- 
κείμενον έπιθέσεω; έκειτο ήδη ένώπιον τών Τούρκων ή Λά
ρισσα, περί ή; ήτο γνωστόν, οτι ειχεν όχυρωθή διά τηλε
βόλων Κρούπ έπί τών δεσποζόντων σημείων.

Ή έντύπωσι;,ήν εμποιεί ή Λάρισσα εινε λίαν φαιδρά ώς 
έκ τών ωραίων,έπιμελώς καλλιεργημένων κήπων, τών περι
βαλλόντων τήν πόλιν, έκ τών λευκών μιναρέδων τών 26 
έκτος ολίγων νυν κεκλεισμένων τζαμιών, έκ τών 8 χριστια-
νικών ναών και μιάς 
γραφική; γεφύρας. Ί- 
διάζοντος ενδιαφέροντος 
εΐνε οί τύποι τών Θεσ— 
σαλών χωρικών, τούς 
όποιους συναντά τις ε
κεί καί τών όποιων αί 
γυναίκες τήν σήμ.ερον 
άκόμη παρουσιάζουσι το 
άρχαϊον κλασικόν πρω
τότυπον. Ένω προ 2 i) 
περίπου έτών ή πρω
τεύουσα τής Θεσσαλίας 
ε’χε 30,000 κατοίκους, 
σήμερον άριθμεϊ μόνον 
20,000 έξ ών οί 500 
είνε Οθωμανοί, οί 3000 
’Ιουδαίοι καί οί λοιποί 
ορθόδοξοι χριστιανοί.

Έν τφ τουρκικφ άρ- 
χηγείφ άνεμένετο σφο
δρά άντίστασις έκ μέ
ρους τού εχθρού, δστις, 
μετά τήν μάχην τού 
Ματίου είχε γείνει ά
φαντος.

Εί; τδ άρχηγεϊον τού 
Έτέμ πασσά έν Έλασ- 
σώνι, είχενσταλή,κατ’ 
ιδιαιτέραν διαταγήν τοϋ 
Σουλτάνου, δ έν τφ 
τουρκικφ στρατφ μέτον 
βαθμόν τοΰ στρατηγού 
ύπηρετών ώ; αναμορ
φωτής τού πυροβολικού 
Πρώσσο; άντισυνταγ— 
.ματάρχης φδν Γρούμ-' 
κωφ,μέ την εντολήν νά 
επιβλέπη τά τηλεβόλα 
-τοϋ στρατού και τά πυ- 
ρομαχικά καί νά δίδη 
πληροφορίας περί τής 
παρατάξεως τοϋ στρα
τού, χωρίς έν τούτοι; 
να έχη ώρισμέν ην διοίκησιν. Ό στρατηγός έξήλθε τήν 25ην 
Απριλίου λίαν πρωί πρδς άναγνώρησιν τών εχθρικών θέ
σεων, συνωδεύετο δέ ύπδ 107 ίλών ίππικ·οΰ, καί ύπο μιάς ε
φίππου πυροβολαρχίας. Περί τήν 7ην πρωινήν ώραν άφίκε- 
κετο πρδ τής μεγάλης λεθίνης γεφύρας τοϋ Πηνειού.

Άς παράχωρήτωμεν αύτφ τόν λόγον'περί τή; καταλή- 
ψεω; τής Λαρίσσης.

«Οί Έλληνες έφευγον άπηλπισμένοι, ώς μετά μεγάλην 
άπολεσθεϊσαν μάχην, &ν και εις μίαν μόνον συμπλοκήν- 
ειχον ήττηθή. Μετά τήν διάσπασιν τοϋ στενού τής Μελού
νας, χωρίς νά ευρώ άντίστασιν, μετέβην μεθ’ένδ; συντάγ
ματος ιππικού πρδς άναγνώρισιν είς Τύρναβον, δν κατέλά-

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

. Όστρατηγός έξήλθε τήν 25ην

βον, διότι ήτο έγκαταλελειμμένος. Έκεϊ διενυκτέρευσα,τήν 
δέ Κυριακήν τού Πάσχα τών 'Ελλήνων κατά την. 3ην 
πρωινήν ώραν έβάδισα πρδς την Λαρισσαν. Μετά τών, εν 
τφ μεταξύ άφιχθεισών ενισχύσεων ειχον 1450 ξίφη, ήτοι · 
τρία συντάγματα ιππικού καί μίαν έφιππον ποροβολαρχίαν. 
Μετ’ ού πολύ συνηντήσαμεν ϊλαρχόν τινα, δστις είχε προ
χωρήσει έφιππος μέχρι τών τειχών τής Λαρίσσης καί^οστις 
έφερε καλάς ειδήσεις. Έν Λαρίσση, ελεγεν, επικρατεί φο
βερός πανικός. Όλοι έφευγον. Άπεφάσισα νά έπωφεληθω 
ευθύ; τής καταστάσεως ταύτης καί νά προχωρήσω πρδς 

................................. ' εΰρισκον σφοδράν άντίστα-

βέρος πανικός. Όλοι έ'φευγον.

τήν πόλιν, έν ή δε περιπτώσει
σιν, νά περιέλθω άνι- 
χνευτικώ; τον τόπον 
έξωθεν.Ότε έπλησιά- 
ζομεν προς την πολιν, 

έχαιρετίσθημεν ύπο 
τουφεκοβολισμών, ούς 
έρριπτον . καθ’ ήμ.ών 
400 κατάδικοι, τούς 
όποιους οί Έλληνες εί
χον άπολευθερώσει έκ 
τών φυλακών καί ο
πλίσει. ’Ημείς άπην- 
τήσαμεν διά τινων ο
βίδων.

Διέταξα. 30 στρα- 
τιώτας μετά τηλεβό
λων νά διέλθωσιν άλ- 

: λην γέφυραν κατα- 
σκευασθεΐσαν ύπο τών 
’Ελλήνων διά τήν α
νάγκην,έγώ δέ έφιππος 
έξηκολούθησα τήν οδόν 
μου διά τής λίθινης γε. 
φύρας. Φθάσας είς το 
απέναντι μέρος, άνευ 
άπευκταιου , διέταξα 
τον ταγματάρχην τοΰ 
μηχανικού Σαβίτ βέην 
ν’ άναζητήση τά κι
βώτια τής δυναμίτιδος. 
Εύρέθησσν τρία τοιαύ- 
τα, άτινα έρρίψαμεν

» t *ιΐζ το υοωρ.
Έν Λαρίσση, εξα

κολουθεί ό πασσάς,ηλ- 
θον ε’ις προϋπάντησιν 
ήμών πλεϊστοι ’Οθω
μανοί, ένθούσιώντες καί 
μάλιστα κραυγάζοντες 
εκ τής χαράς. Ευθύς 
διώρισα τον υπασπι
στήν μου, σύνταγμα- - 
τάρχην Μουσταφά βε- 
ην, προσωρινόν στρα

τιωτικόν διοικητήν τής Λαρίσσης. Εις την οραστηριότητα 
καί άνεξιθρησκείαν αύτοΰ οφείλει ή Λάρισσσα την ταχεϊαν 
έπανόρθωσιν τής τάξεως καί τήν προληψιν των λεηλασιών.

Μετέβην καί είς τά ανάκτορα τού διαδόχου, οπού έφαι— . 
νοντο έίσετι'τά ίχνη τής έσπευσμένης·1 άναχωρησεως. Ή 
περίφημο; άλωσις τή;. Λαρίσσης δέν ΐστοίχισεν ούτε έναάν-; 
δρα. Ό Έτέμ πασσά; άφίχθη έκεϊ μόλις μετά δύο ήμε- 
ρας, τήν 27ην Απριλίου ημέραν Τρίτην, μετά τήν άφιξιν 
τοϋ όποιου έπέστρεψα εις Κωνσταντινούπουλιν. Έν Θεσ
σαλονίκη συνδιελέχθην μετά τού Γαζή Όσμάν πασσά, δ· 
στις προσωρινώ; διαμένει έκεϊ.«Είς τήν έρώτησιν άνταποκρι- 
τοϋ τίνος, άν ή Λάρισσα ειχεν καλώ; όχυρωθή, δ Γρούμκωφ 

υ
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πασσάς άπήντησε : Τό π&ν έν Λχρίσση ειχεν έγκαταλειφ- 
θή κατ ’ άληθώς ακατανόητου τρόπον. Καί αί τρεις, μεταξύ 

τών ούο ποταμών της Λαρίσσης άγουσαι κόριαι boot ήσαν 

έξαορέτως όχυρωμεναι. Πρέπει νά ομολογήσω, οτι τό Έλ- 

■ληνικον μηχανικόν είναι άξιον πολλών έπαίνων. Είς τά ο

χυρώματα της Λαρίσσης εύρον έξ τοπομαχικά πυροβόλα 

τοϋ Κροΰπ τών 12 ίκαγοστομ. άνευ κλείστρων, άφθονους 

προμήθειας πολεμεφοδίων, πυρομάχικών, ζωοτροφιών, χόρ- 

τον διά τούς ίππους, υλικά νοσοκομείων κτλ, Έάν τά εΐ— 

ρημένα 6 τηλεβόλα ύπηρετοϋντο ύπό 60 πυροβολητών, θά 

μΚς συνέτριβον άφεύκτως».

[ Επεται 'συνέχεια ]

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΗΕΙΔίΟΥ
ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑΝ

(Συνέχεια' ίοε προηγ ψύλλον' )

Η συγκοινωνία μεταξύ τών παραδουνάβιων τούτων πόλεων 

έκτελεϊται διά τοΰ.ποταμού' έπιβάς οθεν ένός τών περιπλεόν- 

των τας ακτάς’τού Δουναβεως κομψότατων δίτροχων σκαρών, 

ι μετά διωρον ωραιότατου έν τω γαληνιωτάτιρ τούτιρ ΰδατι πλφ 

αφίχθημεν προ στενότατου λαιμού τοΰ ποταμού, δστις διαχωρί

ζει τήν Βουλγαρίαν άπό τής Ρωμουνίας διά μικρά- λωρίδος 

ύδατος. Και ένθεν μέν κεϊται ή βουλγαρική κωμόπολις Τουρ- 

τουκάί, όπου'επ ολίγον έν άτμιρ έστημεν πρδς άποβίβασιν καί 

έπιβιβασιν τών επιβατών, ένθεν δέ ή μικρά Όλτένιτσα, οπού 

προς τον αυτόν σκοπόν έπ ’ολίγον επίσης τδ σκάφος έστη καί 

αμέσως Ιλαβον τήν πρδς τήν ξηράν διά κλίμακος άγουσαν. Ή 

στενοποριά αίίτη καί ή θέσις είναι ρωμαντικωτάτη και πολύ 

ώραια, ενέχει δέ μεγάλην στρατηγικήν σημασίαν δι’ άμφοτέρας 

τάς χωράς και απορίας αξιον είναι πώς άμφότερα τά σημεία 

ταΰτα στερούνται σιδηροδρομικής συγκοινωνίας μετά τοΰ έσω- 

, τερικοϋ αυτών. Μετά πλείονος δ’ απορίας έμαθον ένταϋθα, δτι 
οί βουλίυταί τοΰ Γιουργέβου άνθίστανται εις τήν πραγμάτωσιν 

τής σιδηροδρομικής ένώσεως τής Όλτένιτσας μετά του Βου- 

κουρεστίου, έπι τφ φόβφ μή τδ Γιούργεβον πάθη έκ τής ανα

πτύξεις τής συγκοινωνίας έκείνης, ώς έπίυης συνδεόμενου σι

δηροδρομικός μετά τοΰ Βουκουρεστίου. Δυο τόσον πλησίον κεί

μενα εμπορικά επίνεια θεωρούνται άμφοτέρωθεν επιβλαβή- Ή 

Όλτένιτσα άπό τής ακτής απέχει ήμίσειαν ώραν δι’άμάξης 

και κεϊται έντος χθαμαλής κοιλάδας, χαμηλοτέρας τής επιφά

νειας τοΰ ποταμού. Συνέπεια δέ τούτου, άν δέν υπήρχε προ τής 

βόρειας πλευράς τής πόλεως κατάλληλον περιτείχισμα έγ^αί- 

ρως κατασκεύασαν,αι εσχάτως έπελθοΰσαι πλημμύραι θά κατέ- 

κλυζον και πόλιν καί κατοίκους.

Λαβών άμαξαν έπορεύθην αμέσως δι'ωραίας κανονικής δδου 

είς τήν πολιν. Κατοικεΐται ΰπδ 5—6 χιλ., κατοίκων καί είναι 

αρκετά εύρυθμος καί κανονική, μέ μικράς ώς έπι τδ πλεϊστον 

καινουργείς οικίας καί εΰρυχώρους οδούς. Έχει δέ ξενοδοχείου, 

καφενείου, παντοπωλεία καί θεατρον, ύπό έλλήνων διατηρούν 

μένα. Ενταύθα οι πλεϊστοι τών Ελλήνων είναι 'Ιθακήσιοι καί 

«ύλόγως δύναται τις νά χαρακτηρίση τήν κοινότητά μας ώς 

αποικίαν τής 'Ιθάκης. Πάντες δέ είσί εΰγενέστατοι, λίαν φιλό

ξενοι, φιλότιμοι, φιλόμουσοι καί καλο-άνατεθραμμένοι. Έπισκε- 

φθεις τους πλειστους έξ αύτών, διότι διατελοΰσι σχεδόν πάντες 

συνδρομηταί τής «Φύσεως» «προθυμοποιούντο τίς πρώτον καί 

τις καλλιον να μέ φιλοξενήση καί περιποιηθή. Εΰρίσκονται περί 

τάς 20 30 οίκογένειαι ενταύθα. Δυστυχώς όμως ένεκα τον 

ολιγάριθμου ίσως αύτών, ούτε σχολεία έλληνικά,. ούτε ναδς 

ύπάρχουσιν.

Ειδον πρώτον τδν κ.Β.θεοχαρίδην έμπορομεσίτην καί αντα

ποκριτήν μου, δστις άνέλαβε .νά μέ γνωρίση μέ τούς συνδρο- 

μητάς μου. Είναι προκεχωρημένης ήλικίας άνήρ, φιλομειδής 

καί αγαθότατος, καί εργάζεται συντροφικώς μετά τοΰ έπίσης 

καλλίστου καί άγαθοτάτου κ. Γερασ. Καβαδία. Ή συναναστρο

φή του δέ εινε τοσοϋτον ευχάριστος καί ενδιαφέρουσα, ώστε ουδέ

ποτε τδν βαρύνεταί τις. Νοήσας δέ τάς κοσμοπολίτικες μου άρ

χάς καί διαθέσεις, μοί είπε μετ’ολίγον, άφοΰ μοί προσέφερε 

μαστίχην.

— Κύριε Πρίντεζη, είναι ώρα τοΰ φαγητού, έγώ ώς έκ τής 

ήλικίας μου ίφαγον ενωρίς, θά σας συντροφιύσω είς τδ ξενο

δοχείου και κατόπιν θά ΰπαγωμεν μαζύ είς τδ θεατρον ν’άκού- 

σωμεν τήν Νίνα, τραγουδεϊ ωραία. Αυριον δέ βλε'πομεν τούς 

φίλους. ■

— Καί πηγαίνετε συχνάκις εις τδ θέ’ατρον ή πρδς χάριν 

μου ...
— Μ αρέσει ή μουσική, κ. Πρίντεζη, μοί λέγει δ καλός 

γέρων, διακόπτων με έπειτα, είμαι καί έγώ μουσικός. Νά, θέ

λεις νά σοΰ ψάλλω ; Άκουσον.

Και ηρχισεν αμέσως τονίζων ώραϊον άσμάτιον καί ειτα μοί 
λέγει: *

Τί μέ νομίζεις; Έγώ έμαθα τής Νίνας διάφορα άσματα.

Βλεπων με δε,οτι τδν παρετήρουν μετά παραδοξότητος'

— Άκουσον, κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει, σ’εκτιμώ, διότι 
είσαι φιλομαθής άνθρωπος., Έγώ παιδιόθεν γυρίζω μόνος τδν 

κοσμον καί πολλά ειδον καί πολλά έμαθον, λυπούμαι δέ μόνον 

δπου δ χάρος γρήγορα θά μέ πάρη. Έμαθα καί μουσικήν καί 

ολίγα γραμματα, άλλά αί περιστάσεις μ’έκαμαν νά σταματήσω 

πλέον έδώ. “Ημην καί είς τδν ρωσσο-τουρκικδν πόλεμον καί 

είχα πολλά χρήματα, άλλά τί νά σου κάμω, τά έχασα ολα.

— Κρίμα ...

Καί ούτως δμιλοΰντες μέ έσυντρόφευσεν είς τδ ξενοδοχείου, 

δπου έφαγα καί μέ συνέστησε πξός διαφόρους έκεϊ φίλους καί 

γνωρίμους του, καί είτα μετέβήμεν όμοΰ είς τδ θέατρόν ή μάλ

λον είς τδ καφε-ώδεΐον, όπου είς- τδ βάθος καταφύτου ωραίου 

κήπου υπήρχε σκηνή, ένθα ϊωδεκάς άνδρών άνέκρονον διάφορα 

μουσικά τεμάχια καί νεανις ήδεν άρκετά έπιχαρίτως.

Ό κήπος ήτο κατάφυτος καί καλός έκλεκτδς κόσμος προσ- 

ήρχετο ήδη έκεϊ.

— Αύτή είναι ή μοναδική μας διασκέδασις, έπί του παρόν

τος, μοί λέγει τότε ό κ. θεοχαρίδης, και ώς βλέπετε, πάντες 

έρχόμεθα καί πέρνοϋμεν τήν ώραν μας έδώ. Ό διευθυντής τοΰ 

κήπου είναι ο κ. θεοδώρου, όστις είναι καί συνδρομητής σας. 
Τώρα θά έλθη καί θά σάς τδν συστήσω.

Καί όντως μετ’ ολίγον μοί συνέστησεν αύτόν.

Ό κ. Ν. Θεοδώρου, ήλικίας 50 ώς έγγιστα έτών, ,έχάρη 

πολύ γνωρίζων με κατά πρώτον.

— Πάντοτε, έλεγον, κ. Πρίντεζη, μοί ειπεν δ κ· Θεόδω

ρου, ότι θά ηρχεσθε καί έως έδώ. Έγώ σάς έπερίμενον νά 

φανήτε καί απ’έδώ, αφού παντού ταξειδεύετε.

— Καί έγώ, κύριε θεοδώρου, τφ άπήντησα, ειχον ύπ'όψιν 

μου προ έτών νά έπισκεφθώ τήν πόλιν σας καί νά σάς γνωρίσω 

καί ιδού τέλος, οτι τδ κατόρθωσα.

— Και πότε ήλθατε ;

— Σήμερον καί αναχωρώ μεθαύριον
— "Ωέτε θά σάς ίδωμεν καί αύριον ;

— Βεβαίως.

Ειτα έπίομεν καφφέ και μερικά κύπελλα ζύθου γευστικω- 

τάτου, ακροώμενοι τής μουσικής καί τών ασμάτων τοϋ μικρού 

έκείνου μουσικού ομίλου, άπαρτιζομένου έξ εβραϊκών στοιχείων, 

καί πρακτικώς έκμαθόντων τοσοϋτον έπιτυχώς ν ’ άπομιμώνται 

πάντα τα ευρωπαϊκά μουσικά τεμάχια.

Τήν επαύριον μετέβην πρδς έπίσκεψιν τοΰ κ. Ν. Ζαβού, με- 

γαλεμπόρου σιτηρών, ΤθακησίοΟ" και προέδρου τής έκεϊ παροι
κίας. Είναι άνήρ μειλιχίου χαρακτήρος, εύγενέστατος, λίαν φι· 

λόφρων, καλοκάγαθος καί προσηνέστατος. Είπομεν άρκετά περί 

τής πολιτικής καταστάσεως του τόπου μας καί άλλων αντικει

μένων καί ειτα μετέβην παρά τφ κ. Διον. ΙΙαξεινφ, Ίθακησίφ 

έπίσης, κτηματία και μελαλεμπόριρ, παραπλεύρως έχοντι τδ 

γραφεϊον του καί συνεργαζομένφ μετά τοΰ γαμβρού του κ. Στα- 

μελάτου. Ό κ. Παξεινδς άπουσίαζε κατ’έκείνην τήν στιγμήν 

καί μετ’ολίγον προσήλθεν έν οδοιπορική ενδυμασία, έχάρη δέ 

πολύ έπί τή έκτάκτω έπισκέψει μου. Είναι ζωηρότατος καί 

εύθυμότατος ανήρ, πολύ δέ ευπροσήγορος είς τάς συναναστρο- 

φας του. Ένεκα τών πολλών δ’ αύτοΰ εργασιών άπεχαιρέτησα 

αύτούς, αφού ολίγον συνομιλήσαμεν καί μετέβήμεν μετά τούκ. 

Θεοχαρίδη πρδς έπίσκεψιν τοΰ κυρίου Σαροπούλου έξ Έπι- 

δαύρου Λιμηράς καταγόμενου' καί φίλου πολύ τών γραμμάτων.

Ό κ. Σαρόπουλος είναι καί πατριώτης άκραιφνέστατος δει- 

κνύων έκάστοτε τά φιλογενή αυτού αισθήματα πρός παν εθνι

κόν ζήτημα. Έπανειλημένως δέ μέ ήρώτα περί τών τελευ

ταίων γεγονότων καί έδεϊκνυτο πολύ έύχάριστημένος, δτε τδν 

έβεβαίουν, ότι ή_σύγχρονος κατάστασις θά έπιφέρη ασφαλή καί 

καλά άποτελέσματα καί δτι δέν πρέπει ποσώς ν’άπελπιζώμεθα 

»κ πρόσκαιρου έπιβεβλημένης υπό τών πραγμάτων στενοχώριας.

 Η Φ~

— Άχ, κ. Πρίυΐίζη, y.cl Ιλεγι-ι, άφ ήμηυ βέβαιο; ιίς ο,it 

"λέγετβ καί ά« ίχανον μιγάλα μου εμπορικά «υμφέροντα.

Τήν μισημβρίαν προσικλήθη·» -»ά συμφάγωμιυ μ«τά τοΰ καλ- 

λίβτου φίλου καί συνίρομητοΰ μου κ, Δ. Βλασσοπούλου έμ- 

■κόρου, ’Ιθακήσιου έπίσης, όστις εΐχι τό ατύχημα ν’άκολέση 

τδ παρελθόν έτος αίφνιϊίως καί ολως άβροσόοκήτως έξ άδηλου 

άσθίνείας τόν αγαπητόν αύτοΰ πατέρα. Ή μήτηρ του δέ, μή 

δυναμένη νά ύποφέρη έτι τήν απώλειαν τοΰ «αυτής συζύγου 

διηνίκώς καί καθ’ έκάστην αυτόν «νθυμίΥται, τούς πάντας δι«- 

ρωτώσα καί θέλουσα νά μάθη τήν αιτίαν τοΰ θανάτου αύτοΰ.

Έν ώρα τοΰ γεύματος ή ομιλία μας π«ρι«στρέφετο «ίς τό 

ζήτημα τοΰτο καί ήδυνάτουν νά τήν π«ίσω, ότι μάτην κοπιώ- 

μ«ν άναζητοΰντίς τάς άνιξβρευνήτουί βουλάς τοΰ δημιουργού 

τοΰ παντός. ■
— Δέν θά «ίίρωμεν ποτέ τήν αιτίαν τών ακατανόητων ημϊν 

βουλών του, τη έλεγον, καί ούδέποτε θά μάθωμεν πώς καί 

διατί άπέθανεν ό συγγενής μας, όπως καί τό πώς καί τήν 

αιτίαν τής έλευσεώς του είς τόν κόσμον τούτον.
— Ναί, άλλά διατί νά άποθάνη, ένώ ήδύνατο άκόμη νά 

ζήση ; μοί έλεγεν ή γυνή αυτή, καί διατί νά μή γνωρίζω τό 

φάρμακον, διά τοΰ οποίου θά τδν έκαμνον 'καλά; Διατί δέ οί 

ιατροί νά μή προλάβουν νά τόν σώσουν ;
— Είμεθα άνθρωποι, τή άπήντων καί ούχί θεοί. Πάντες 

θ’άποθάνωμεν, άλλοι έκ πολλοΰ γήρατος καί άλλοι πολλοί 

^έοι, άλλοι έξ ώρισμενης αιτίας καί άλλοι άνευ τοιαύτης ή 

άκατανοήτως. Άφοΰ έν παντί υπάρχει ποικιλία καί εΐς τόν θά

νατον αύτόν έδει νά υπάρχη. "Επειτα, άφοΰ άπαξ θ' αποθάνω- 

μεν, τί σημαίνει άν άποθάνη τις δυο, πέντε ή δέκα έτη ένωρί- 

τερον ή βραδύτερον.
Πλήν ή κ Βλασσοπούλου δέν τά . ένόει αύτά καί κινούσα 

τήν κεφαλήν'
— Άχ, άς «"ξεορα τί «ιχε, μοί έλεγε, καί θά τφ έδιδα 

έγώ τό άπαιτοόμενον αντιφάρμακου καί θα τόν έσωζον.
— Ά, βέβαια, τή άπήντησεν ό υιός της αμέσως, άν «ΐξευ- 

ρβς άπό τί αποθνήσκουν οί άνθρωποι, δέν β’άφινες κανένα ν’ 

άποθάνη.
Καί ουτω συνδιαλεγόμενοι έτελείωσε τό γεύμα, μεθ’ο έξήλ- 

θςμεν μετά τού κ. Βλασσοπούλου καί αυτός μέν μετέβη «ίς 

τήν εργασίαν του, διότι καταγίν«ται εΐς τά άποικιακά καί σι- 

πηρά και «’vat καί αντιπρόσωπος διαφόρων οίκων, διαμένων 

ενταύθα άπό δεκαεπταετιας, έγώ δέ πρδς έπίσκεψιν τών συν

δρομητών μου κυρίων Γ. Λεκατσα, Β. Άνδρούτσου, Γ. Αι* . 

δάδά, Α. Κούλογλου, Όδυσσέως Μαράτου. Ίωάν. Κουλούρη 

-και άλλων, έξ ών άλλους μέν εύρον έκεϊ, μεθ'ών είπομεν άρ

κετά καί άντηλλάξαμεν διαφόρους ιδέας, άλλους δέ απουσιά

ζοντας, καί μετά τούτο τή συνοδεία τοΰ κ. Γερ. Καββαδία 

έλάβομεν άμαξαν καί μετέβήμεν είς τόν ήμισείας ώρας διάστημα 

άπέχοντα άτμόμυλον του συνδρομητου μας κ. Λουκά Προσα- 

λέντη, ον εδρομεν έκεϊ, καταγινόμετον καί εργαζόμενον, ώς 

πάντοτ« μετά ζήλου καί επιμέλειας.

Ό κ. Λ. Προσαλέντης ήλικίας 45 ώς έγγιστα έτών, είναι 

άνήρ πρακτικός και φρόνιμος, εργατικός καί φίλεργος καί έχων 

καί τήν οικογένειαν του παρ' αύτφ, καταγίνεται μετά ζήλου 

πρδς άνάπτυξιν τοΰ έπαγγέλλατός του καί τών τέκνων του, έξ 

•ών τά μεγαλείτερα τρία έχει άναθέσει έν τφ εκπαιδευτηρίφ 

του κ. Πυλαρινοΰ έν Γαλαζίφ πρδς πλείονα καί εντελή έκπαί- 

δευσιν. Είναι 8έ πάντοτε ζωηρός καί εύθυμος.

— Βλέπετε, πώς τυραννούμεθα νά κερδίζωμεν τόν άρτον μας 

έδώ, κ. Πρίντεζη,μοί λέγει, δεικνύω-· μοι τάς ίσχυράς καί έρ· 

γατικάς αύτοΰ χεϊρας.
— Καί δέν «ΐσθε ευχαριστημένος, τώ άπαντώ, άπό τδν ώ

ραϊον αύτόν μύλον καί άπό τά ώραϊα αύτά τέκνα, άτινα σας 

έδώρησεν δ θεός μετά τόσου συνάμα ζωηρού σφρίγους, δπως 

έργασθήτε μετά ζήλου καί άναπτύξητε αύτά ; Τό μέλλον θά 

είναι έκείνου καί σοΰ εργασία.
Ό κ. Προσαλέντης έμειδίασεν,,άποδεχθείς τήν ιδέαν μου.

— Ειχεν άλλον μικρότερου μύλον, δστις .τφ έκάη, προσέ- 

■θηκεν δ κ. Καββαδίας και έκαμεν ήδη αύτόν,δστις είναι μεγα- 

λείτερος καί καλείτερος.

— Καί πώς πηγαίνουν αί έργασίαι τώρα,κύριε Προσαλένόη.

— Χαλεποί οί καιροί, κ. Πρίντεζη,μόνον διά νάκερδίζωμεν 

-τδ ψωμί, μοι ετπεν, είναι περιστάσεις τώρα ;

Etta δέ, άφοΰ έκαθήσαμεν ολίγον έν τφ εξώστη τής οικίας 

-του καί έπίομεν τά προσφερθέντα ήμϊν· καφέν καί κονιάκ άπήλ- 

θομεν έκεϊθεν, έπιχειρήσαντες μετά του κ. Καββαδία μικρόν 

άνά τά περίχωρα τής πόλεως περίπατον.

("Επεται συνχεια)

ΝΕΑΙ ΕΦΕΓΡΕΣΕΙΣ
ι

ΟΙ δύο μεγάλοι άμερικανοϊ ηλεκτρολόγοι τοΰ aV 
ώνος άμιλλώνται εΐζ Εφευρέσεις.ΤένσΌζ· ό μέγας ΐδε- 
ολόγος και όνειροπόλος φρονεί, δτι δέν άφίστα- 
ται πολύ ή ήμερα, καθ’ riv θά σννομτλώμεν τηλε· 
φωνικώς πρός τούς κατοίκους τοΰ Άρεως. Άνεκά- 
λν^ε δέ έβχάτως μηχανισμόν, διά τοΰ όποιου περι
βάλλω ν ολόκληρον τό άθροόπινον σώμα διά φαεινών 
ηλεκτρικών ρευμάτων, άτινα άπωθοΰσι τάς έν τοϊς . 
πόροις ξένας ΰλας,πιστεύει εύλόγως,δτι προσήνεγ- 
κε.μεγάλην ΰπηρεσίαν εις τήν Ιατρικήν Επιστήμην 
διά τά έπιδερμικά νοσήματα.

Όδέπολΰς Έδισων, ό καϊ πρακτικότερος, κατ- 
ώρθωάε δι ’ άπλον μηχανισμού νά χρησιμοποί
ηση καί τοας έλάχιστον μέταλλον εμπεριέχοντας 
σιδηρολίθους. Ή άνακάλυφις τοΰ Εδισων ύπό 
βιομηχανικήν καϊ όρυκτολογικήν έποψιν είναι σπου
δαιότατη, διότι οί σιδηρόλιθοι. οΐ έμπεριέχοντες 
μέταλλον μεΐον τών τεσσαράκοντα έπϊ τοϊς εκατόν, 
ήσαν άνευ Εμπορικής αξίας. Εΐς ίκανάς χώρας χρη- 
σιμοποιουμένιις τής Εφευρέσεως τοΰ Έδισων άπει
ρος πλούτος θά είσήρχετο εΐς αΰτάς. γνωστού οντος 
δτι πλεΐστα δσα μεταλλεία μένουσιν άχρησιμοποί- 
ητα,τοΰ ορυκτού έμπεριέχοντος μεΐον ^ο)οο σιδήρου

Και άλλαι δέ περίεργοι έφευρέσείς αγγέλλονται 
ήδη-

Μεταξύ αύτών συγκαταλέγεται καϊ έν μηχάνημα 
δπερ γράφει τά τηλεφωνήματα καϊ δύναται ν ’ άπο- 
δίδη αύτά ακριβέστατα. Τό μηχάνημα τούτο είναι 
ό φωνογράφος τελειοποιημένος,όνομάζεται δέ μίκρο- 
χρονογράφος καϊ είναι πρός τήν ακοήν, δτι τό μι
κροσκοπίου πρός τήν δρασιν. Έν τη αναπαραγωγή 
τών ήχων τό οργάνον τοΰτο δίδει εΐς αύτούς τοσαύ- 
την έντασιν, ώστε δύνανται αΐ λέξεις νά διανέμων- 
ται εΐς 200 τηλέφωνα, έκαστον δέ τηλέφωνον εΐς 
ιοο ανθρώπους, δταν προσαρμοσθη εΐς αύτό μέγα 
κέρας. Ούτω δυναταί τις νά προσφωνήσμ όμού εΐ- 
κοσακισχιλίους ανθρώπους. ’Εφευρέτης τοΰ είδους 
τούτου τοΰ φωνογράφου είναι ό Δυσσώ, βουλευτής 
καϊ καθηγητής Γενεύης.

,’Ανάλογον μηχάνημα είναι καϊ ό «τηλέγραφος» 
τοΰ Χόφφαν,; δι ού δύναται τις νά λαμβάνη καϊ 

^νά δίαβιβάζη' τηλεγραφήματα έντυπα δι’ένός καϊ 
μόνου τηλεγραφικού ή τηλεφωνικού σύρματος

Έτέρα χαριεστάτη έπινόησις είναι ή δίτροχος αύ- 
τοκίνητος άμαξα. Τρέχει έπϊ τών δύο τροχών της 
χωρϊς νά χάνμ τήν ισορροπίαν της, τούτο δέ κατ- 
ορθοΰται διά τοΰ άπλουστάτου τούτου τρόπου. Ό 
άξων τής κινητήριου μηχανής, δστις στρέφει, τόν 
κανονιστικόν τροχόν είναι όρθιος- Όταν λοιπόν ή 
μηχανή λειτουργά καϊ ό άξων ούτος περιστρέφεται 
μεθ ’ ορμής, άποτελεΐται είδος σβούρου, δστ,ς έχει 
τόσην δύναμιν ορθοστασίας,ώστε ό άξων δέν απο
μακρύνεται τής καθέτου, άλλ ’ έπανέρχεται πάντοτε . 
εΐς αύτήν καϊ έμποδίζει καϊ τήν άμαξαν νά κλίνη 
πρός τό έτερον πλευράν. Έν τοιαύτη πεαιπτώσει 
ό κάλαθος, ένώ κάθηνται οΐ άνθρωποι είναι κρεμα
στός καϊ λαμβάνει πάλιν τήν κάθετον διεύθυνσιν.

Κ. S···

ί
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ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

I
—Χειμώνας είνε·.άσπλαγχνα τοϋ γέρω τοϋ Βορείά 
ψυχρή διαβαίνει ή πνοή σαλεύοντας βαρεία 
ένα καλύβι έρημο ς’ ένός χωριού τήν άκρη,· 
’πού κρύβει μέσα στεναγμό πικρό και μαύρο δάκρυ·.

—Έκεϊ μιά, μάνα δύστυχη με δυό της ορφανά
. παλεύει μέ τό θάνατο, ’πού οέν της τά πονά, 
καϊ ξάφνω ’ςτό καλύβι της έμπύκε. νά τά πάρη, 
οπού τά είχ’ Λ άμοιρη τό μόνο της καμάρι-.-

-» — Χάρε 1 φωνάζει μέ φωνή πνιγμένη Λ φτωχή,
. » σπλαγχνίσου τ'αγγελούδια μου.,τί θάμαι μοναχή; 

» λυπήσου με καϊ άφες τα. ft.... πάρε με καϊ μένα 
» γιά νά τά κάνω συντροφιά'ςτό μνήμα τάκαύμένα!

ΙΙΙΙ
— Τέτοια ς τής μάνας τήν καρδιά ή άγάπ’ .έχει

| φωλείά, 
πού καϊ τόν
Άλλά.·. βουβός'ςτό’θρήνό της καϊ άπονος αλήθεια 
διπλό ’κείνος τής έβαλε φαρμάκι μέσ.’ τά στήθΐα...ί 

VI
— Λές καϊ τής κακοζήλεφε τήν άκριβή χαρά, 
κι’ άχόρταγος τάμάδησε ’σάν κρϊνα δροσερά, 
έκεί,π’άνθούσαν καϊ τά δμό ’ςτής Μάνας των τό πλάι 
κ’έκείνη; — ’ςτή λαχτάρα της πιστή,—τ’άκολουθάει·'

Ά VII
—Τήν άλλη αύγή,έσκάφανε τάφο κοινό —βαθύ

- καϊ θάφαν τρία λείψανα. μαζί·... θ αναπαυθη 
τής δύστυχης Λ αγάπη ’κεϊ-· θά γείνουν χώμα ένα 
τά τρί’αντάμα τά κορμιά σφιχτά αγκαλιασμένα- 

ϊωτΤζηρίβης.

Λ

SONETTO 
36τό Φεγγάρ»

I 
Λαμπρό φεγγάρι δέν ρού λές χλωμό γΐατ’ eicr ’ 

[άλήθέια;.· 
μη τάχα πώς έγώ καϊ σύ πονεϊς βαρεχά’ςτά άτήθεΐα;·

Καϊτί θέ ναν ό πόνος σου; καϊ ποιό τό βάσανό σου, ι 
’ςτό γαλανό πού περπατεΐς ύηλάτόν ούρανό.σου· .

ιιΓ . ,
Άστρα χιλιάδες γύρω σου τό δρόμο σού τόν στρώ-

- νούΑ' ·

. καϊ ταπεινό ’ςτήν δψΐ·-@θ’υ?τίό-φώςίτωΝ ναιιπλυίνούγ;·
IV ■ '' ’ \

Tftv ώμορφιά σου ζήλεψαν χίλιαις καρδϊαϊς ’ς τήν 
[Πλάσι 

καϊ ποιος;—καϊ ποιός τή χάρϊ σου δέν έχει τήν θαυ-
- [μάσει;..

V

Τί έχεις;... μή έχασες, καϊ σύ άγάπη χαδεμένη 
κι’ ό πόνος της σ’έπίκρανε κ’ή δψι σου χλωμαίνει;

VI

Σωπαίνεις, φεγγαράκι μου, άπόκρισι δέν δίνεις — 
διαβαίνεις — πάς καϊ χάνεσαι καϊ φεύγεις καί ρ.’ 

άφίνεις.
VII

Τί κρίμα !..., έτσι μ’ άφισεν άπόνετα κ’ έκείνη 
■ςτά φυλλοκάρδια φλογερό ’σάν μ’ άναψε καμίνι...

Αγάπη πού μέ ’μάγεψε.. -καϊ τώρα.·· σάν άνθάκι, 
’πού τού κλεψαν τόν ήλιό του θά πέσω σέ λιγάκι-

Χωτ. Τζηρέ^ης.

I ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
’Γ. Β. Πάτρας. ’Επιστολή έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν πολύ δια 

μέριμνά» «ας. Άναμένομεν αποτέλεσμα υποθέσεω; Δεκεμβρίου.- 
X. Δ.Χ. Σάμον. Σας ενεγράψαμεν. φύλλα απεστείλαμεν, Άνα
μένομεν συνδρομήν σας.— Δ. Γ- Μ. Σύρο». Συνδρομηται ένε- 
γράφησαν. Εΰχαριστοϋμεν πο*ύ,  Γράψωμί».—Μ. Έ.Βεκέτιον, 
Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν πολύ. Άπόδειξιν λαμβάνετε 
ταχυδρομικώς μετ’ άριθμοϋ λαχείου σας.— Δ. Γ. Κραϊόβα. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Άπόδειξιν άπεστείλαμεν τα
χυδρομικώς, μετ’ άριθμοϋ λαχείου σας.— Γ. Ν. Κ. ’Οδησσόν. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν πολύ.— Η. Π. K.Do- 
b l'itch. Σύνδρομα! ελήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν θερμώς, απόδειξη 
στέλλεται ταχυδρομικώς.— Π. J. Dobritch. Σύνδρομα! έλήφθη- 
σαν. Ευχαριστούμε» θερμώς, άπόδειξιν άποστέλλομεν ταχυδρομικώς.— 
Σ. Ρ. Μαζέϊκα. ’Επιστολή μετά συνδρομής σας έλήφθη, ταχυ
δρομικώς λαμβάνετε άπόδειξιν.— X. Κ. Πύργον Βουλγαρί
ας. Συ»εστημένη έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν, ταχυδρομικώς εν έκτά· 
βει— Δ· Τ Σόφιαν Δελτάριον έλήφθη, συγγνώμην διά λήθην. 
Προσεχώς γράψωμεν.—Ν. A.. Β α θ ϋ Σ ά μ ο υ. Συνδρομή σας έ- 
ληφθη. Εΰχαριετοϋμεν. «Τερψιςχί δέν έχδίδεται άπδ πολλοδ.—X. X. 
Σ ου λινά. Συνδρομή χαί επιστολή έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Ά- 
πόδειξις μετά λαχείου εστάλη ταχυδρομικώς- —. I. Ν. Μ· Σύρο ν. 
Σας ενεγράψαμεν και άπιστείλάμεν φύλλα άπδ 1 Μαίου παρελθόν- 

πλή^η'-'σέιεαν έτους.—Λ·' Χ·. Σ ο ΰ μ λ α ν.’^ΈπισΛλη 'σάς μετά 20 
φρ. έλήφθη καί σάς εΰχαριστοϋμεν Ταχυδρομικώς γράφομεν. — Γ. 
Κ. ’Οδησσόν. Δελτάβιον έλήφθη, παρακαλοΰμεν θερμώς πριν ελ 
θετε έξωφλήσατε μέ Κ. Ζερβάτην. Καλήν έντάμωβιν—Δ. Μ. Νά·’ 
ζο ν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν.Άπόοιιξις εστάλη τα 
χνδρομικώς. — Α. Δ. Αΐγιον Επιστολή σας μετά συνδρομής σα. 
έ«ήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. ”Εχει καλώς, ώς γράφετε. — Σ. Σ. Β αρώ 
σια Κύπρου. ’Επιστολή σας μετά συνδρομής σας έλήφθη, άπό- 
θειξινμιτά λαχείου άπεστείλαμεν ταχυδρομικώς.—X. Κ. Πύργο 
Βουλγαρίας. ’Επιστολή καί δελτάρια έλήφθησαν. Ταχυδρομι 
«ώς γράφομ,εν. Εΰχαριστοϋμεν.A. Α. Κέρκυραν ’Επιστολή 
έληφθη. Ζητούμενα φύλλα άπεστάλησαν, — Γ. Α. Γαργαλιά· 
ν ο uς._’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. Άπό- 
δειξις άπεστάλη ταχυδρομικώς.

ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
38 Αϊνιγμ.α.

’Στοΰ καχοϋ τα στήθη κατοικώ' 
Ένα γράμμ’ άν μ’ αφαίρεσης 
Θέ νά μ’ εΰρης ίσως καί σωστό. 
Μ’«ν ακόμη δεν μέ.λύσης 
Έν, ακόμη γράμμα κόψε- , . Πώς ; 
Χώρις άλλο' μένω φίλος σός.

3£) Λϊνςγμά. ·
Είμαι πράγμα- Μά'ψ·λδ πολύ.
’ποϋ μέ κόβεις, που μέ δένεις μιά χαρά.

. Μά/θά μ’ εΰρης πάλιν ασχήμια 
είς αύτόν ’ποϋ μ' εχει ’στη μορφή.
\· _«> ΑννςγίΛβ... ■

Έι$ -τους-φΫκόυς τώΐ·'ίτ^οβ«^Κ?§^ή^ΰ'^^ή^ί^Μεά»τήσ-η 
ωφελείται μόνον όστις εν,ανέβει θέλε» ζήση ' ' 
Πλήν από τήν κεφαλήν μου άν μου κόψης διακόσια 
κα! εύθύς τδ μετά ταΰτα άλλα βτι τριακόσια, 
τ’ δλον μόνον εβδομήντα, 'ς τδ κεφάλι άν πρόσθεσης 
’Σ τον παράδεισον κατέχω μιάν άπδ τάς πρώτα; θέσε,ς.

4

Λ.ύβ<ες τών έν τήί όπ' άρβ IV.
Φύλλω ΑΪν«γμ.άτων·

Λί'νιγμ,α. ΊΓάΟρος—Τι>ρ4?·
■Έλυσαν αύτο οί κ. κ. Δημοσθ. Γ. Μπενάς εκ Σύρου. δ κ, *!ω-  

Φ. Χαίταο έκ Βραΐλας, ή κυρία Τερψιχόρη ·Ιωαννίδο0 έκ Σύρου, ό 
κ. Π. Δημητρόπουλος έχ Ναυπλίου, ό κ.'Αγγελος Σπυρόπουλος έξ 
Αθηνών κα! ό κ Μ. Βαλίβερος έξ ’Αθηνών.

3a Αϊνιγμ,χ. Τά νέφη.
Έλυσαν αΰτδ ή δεσποινίς Μαρίκα ,Ί. Βρυώνη έχ Πειραιώς, ύ χ. 

Άλέξ Καραμίρος έκ Πατρών, δ κ. Ίω. Φ- Χαΐτας έχ Βραΐλας, ή 
κυρία Τερψιχόρη Ίωαννιδου εκ Σύρο», κα! δ χ. Μ. Σαλίβερος ίξ, 
Αθηνών.

Έ» Άθήναις έκ τοΰ Τυπογιαφείου τώ» Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΓ-


