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Ήτο 'Ρόδιος, είς τών έπιφανεστέρων 'Ελλήνων 
αθλητών, σύγχρονος τοϋ Πινδάρου. Ήν δέ καί 
π ε ρι ο 5 ο ν ί κ η ς, .ήτοι νικητής και είς τούς 
τέσσαρας μεγάλους αγώνας και παρότρυνε καί 
και τούς υίούς καί τούς έγγόνους του ν’άκολουθή'. 
σωσΊ τά ίχνη του- Ότε έν Όλΰμπω δύο τών υιών 
του συγχρόνως ' ένίκησαν, τώ έπέθηκαν έπί τής

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕ
Πολλοί θαλασσοπόροι διβρχόμενοι έσχάτως διά Σπιτσβέρ- 

γης ένόμισαν οτι ηχούσαν περί τά μέρη «χήνα φωνάς χαλού
σα? «ΐς βοήθωαν, ύπέθισαν οέ οτι προηοχοντο έκ τοΰΆνδρέ 
και τών συνοδοιπόρων αύτοΰ, οϊτινις έγκαταλ<ίψαντ«ς το 
άίρόστατον αυτών κατέφυγον <ίς Βπιτσβέργην. Έκ τούτου 
αφορμήν .λαμβάνων ό διάσημος έξιριυνητης τοϋ πόλου 
Πάϋίρ, έξ«φράσθη ώς ί'π«ται :

« Πιθανότητα? μόνον και έίκασίας π«ρί της έπιτυχίας 
της έπιχίίρησιως Άνορέ ούνανται νά έκφέρωσιν ά«ρο— 
ναϋται καί έξιριυνηταί τοΰ Πόλου. Τό ακαταλόγιστου 
πρόσωπον, οπ«ρ έν .τη έπιχίίρησω ταύτη ώς και έν πολέμφ 
διαδραματίζω ή τύχη, δύναται να έπικυρώση η καί νά δια- 
ψίύση τάς εικασίας ταύτας. Θίωρώ ήκιστα πιθανόν, δτι 
δ Άνδρέ , μέτά. έταίρων αύτοΰ «ύρίσκ«ται ώς ναυαγός, έπί 

κεφαλής του τούς στεφάνους, ούς έκέρδησαν καί 
τόν περιήγαγον μεταξύ τού έπευφημούντος . πλή
θους, ρίπτοντος είς αύτούς στέφανο έξ άνθέων. 
Είς δέ Σπαρτιάτης, τώ έφώναξε τότε' « Άπόθανε, 
Διαγόρα, είς τόν ούρανόν δέν*διίνασαι  ν’ άναόμς»; 
Άνρριάς δ’ αύτοΰ ίορνθη έν ’Ολυμπία.

' Ρ...

τής Σπιτσβέρ^ης, |ν τούτοις δυνατόν καί τοΰτο. Ή θέσις 
του «ιναι τόσον δύσκολος οσον καί άκαταλόγιστος, ίδια δέ; 
καθόσον δέν έπϊχϊίρησί διαρκουντος του θέρους 1896 δοκι
μαστικήν έκ Σπιτσβέργης άιροπορίαν, άφοΰ άλλως τι. 
«νίκα τών. μη «ύνοικών ανέμων άνέλαβί τό ταξβίδιον αύτοΰ 
διά τό προσέχές έτος. Διά την παράληψιν δέ. ταύτην ού- 
δίμιαν ίύρίσκω άλλην αιτίαν, η την λύσιν αύτοΰ τοΰ 
άιροστάτον, οπ«ρ λίαν βαρύ, ώς γνωστόν, τυγχάνον, έ'πρι· 
πςν η παντϊλώς νά έγκαταλίίφθη μ«τά την δοκιμαστικήν 
άίροπορίαν η έπί έλκηθρων νά μιτακομισθη όπίσω. Επειδή 
δέ «ιμαι έ'νθερμδο θαυμαστής τοΰ Άνδρέ καί τοΰ σχιδίου του 
φρονώ, δτι καί άλλα θά ύπηρχον αίτια, τά οποία τόν ήνάγ- 
κασαν^νά παραιτηθη τοΰ δοκιμαστικού τούτου ταξωδίου.

Ή δοκιμαστική έν τούτοις άίροπορία διά τοΰ ίδιου ά«ρο- 
στάτου ίθίλι διδάξω τόν Άνδρέ, άν πράγματι τη βοη- 
6si? τών κάλω καί ιστίων ηδύνατο νά δοθη «ίς αυτό ή
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προσδοκωμένη έκκλισις 40 βαθμών άπό τής πνοής τοΰ 
ανέμου καί αν ήδύνατο νά διατηρηθή διαρκώς είς ύψος 250 
μέτρων, πλέον άνωθεν τοϋ ομιχλώδους στρώματος καί κά
τωθεν των νεφών ούχί πολύ χαμηλά, δπως μή έν ισχυρά 
καί αίφνηδία τροπή τοϋ ανέμου πρόσκρουση, άλλ' ούχί 
καί πολύ ύψηλά καί ταχέως, δπως δυνηθή νά ίδη καί 
μελετήση τήν γήν. Έάν δ Άνδρε δέν ήδυνήθη ν ’ άντικα— 
ταστήση τούς άπωλεσθεντας κάλω, τότε τό ταξείδιόν του 
ύπήρχε ταχύτερο» καί υψηλότερο» καί δ αεροπόρος ήκιστα 
ήδυνήθη νά διευθύνη το άερόστατον, οπερ έπομένως μέτριας 
ύπισχνεΐτο επιτυχίας· έν πάση δμως περιπτώσει, τό ταξεί
διόν του ήτο κινδυνωδέστερον ή δσον είχε φαντασθη αύτό έν 
τφ άρχικφ λίαν παρατόλμφ αύτοΰ σχεδίφ.

Ή έπιχείρησις διαιρείται άφ'«αυτής είς δύο τμήματα, εΐς 
τό τής αεροπορίας καί τό δι 'έλκηθρων.Ποιαν διεύθυνσην έλα
βε τό άερόστατον αυτού, άν διήλθε πλησίον τού πόλου, άν 
αΐ ένταϋθα κινήσεις του ύπήρξε κυκλοτερείς καί άλλα τοεαυτα 
μένουσιν έπι τού παρόντος τόσον άνεξήγητα καί σκοτεινά, 
οσον καί ή έρώτησις, τίνος διευθύνσεως άνεμοι κατέλαβον αυ
τόν έκ τού πόλου- κατά πάσαν πιθανότητα άλλους εύρεν έκεϊ 
ανέμους ή εκείνους, οίτινες . έσερον αύτόν έκεϊ, καθόσον έκ 
τού πόλου προέρχονται πάσαι-αί τών ανέμων κινήσεις. Κατά 
τήν γνώμην πεπειραμένων αεροναυτών, τό άερόστατον κα
τήλθε μετά μίαν εβδομάδα, τότε δέ άκριβώς ήρχιζε καί τό 
δεύτερον μάλλον έπίπονον μέρος τής έπιχειρήσεως αύτοΰ, τό 
δι’ελκήθρων ταξείδιόν έν πλήρεε θέρει, έν έποχή δηλ. καθ’ 
ήν ένεκα τής μαλακότητος τής χιόνο; είναι λίαν δυσχερές, ή 
δέ ήμερησία πορεία καί ύπό τούς μάλλον εύνοΐκούς όρους δέν 
άνέρχεται περισσότερον τών ολίγων εκατοντάδων βημάτων, 
ύπερτερεΐ όμως τήν έπί τοϋ πάγου πορείαν καθόσον έπί τής 
τελευταίας έπιδρώσεν οι άνεμοι, δυστυχώς δέ ούχί σπανίως 
άντίθετον τής ποθουμένης λαμβάνει τις διεύθυνσιν, ούτως 
ώστε οπισθοχωρεί, ένφ νομίζει ότι προχωρεί. Τοιοΰτόν τι 
συνέβη τό 1827 κατά τό ταξείδιόν τού Πάρρυ πρός βορράν 
τής Σπιτσβέργης, καί τό 1874 , δτε έγώ καί δ Βεϋπρέχτ 
εγκατελείψαμεν τό «Τεγετώφ*  κατά Ιούνιον.

Έάν λοιπόν ή κατάβασις τοΰ αεροστάτου Άνδρέ έγένετο 
είς λίαν μακράν άπό τής ξηράς.4άπόστασιν, τότε δ παρά
τολμος αεροναύτης εύρίσκεται κατά τούς ανθρωπίνου; προϋ
πολογισμούς έν τή μάλλον έπικινδύνφ θέσει, ήν δύναται τις 
νά φαντασθη, έάν τώ είναι ίυνατόν θά σωθή μόνος, καί 
τούτο έν ή μόνον περιπτώσει ή κατάβασις έγένετο σχετικώς 
πλησίον τών Σιβηρικών ακτών, έπί πλέον δέ έάν αυτός τε 
καί οι οπαδοί του διαθετουσιν,τήν δδοιπορικήν έκεΐνην αν
τοχήν, ήτις απαιτείται όπως ύπερνικηθώσιν πάντα τά δυνατά 
κωλύματα και όλοι οΐ μόχθοι αντοχής, ήτις εις ούδένα άλλον 
μέχρι σήμερον, έκτος τού Νάνσεν, τοΰ Ροβινσώσος τής γής 
Φραγκίσκου ’Ιωσήφ παρετηρήθη.

Κατά πάσαν πιθανότητα δ Άνδρε περιορισθήσεται ά- 
ποκλειστικώς είς τά μέσα οσα δ ίδιος διαθέτει, καί είς 
τάς έκ της Θήρας προερχομένάς ζωοτροφίας, καθόσον αμ
φίβολον παραμένει &ν θά δυνηθή νά μεταχκρισθη τάς άπο- 
θήκας προμηθειών, άς δι’αύτόν είς διάφορα μέρη ίδρυσαν 
διότι διά νά φθάση είς τά μέρη ταΰτα, θά ήναγκάζετο νά 
λοξοορομή, τάς δέ λοξοδρομίας πρέπει νά τάς άποφεύγη. 
At προμήθεια;, τάς όποιας παρέλαβε μεθ’έαυτοΰ εν τφ 
άεροστάτφ, άρκοΰσί διά 3 μήνα;· θά δυνηθή άρά γε νά 
δ^ατηρηθη επί έν ίσως δλον έτος τρεφόμενος άποκλεεστικώς 
έκ νωπού καί ώς έπί το πλεΐστον ωμού κρέατος ; πάντες 
δέ οί τών πόλων έξερευνηταί γνωρίζουσιν έκ πείρας δτι 
έλλειποντος τού άρτου καταπίπτουσιν ταχέως αΐ δυνάμεις, 
άδυνατοΰσ; δε νά κατανοήσω#; διατί άδυνατοΰσι τοϋ λοιπού 
νά άρωσι τάς λέμβους των πρός φόρτωσιν αύτών έπί τών 
έλκηθρων, ή νά αίρωσι πλήρεις και βαρείς σάκκους.

Πώς δε θα δυνηθή δ Άνδρέ νά ύποφέρη τάς χειμερινά; 
έκεινας νύκτας, τάς. διαρκούσας 5—6 μήνας ; Πώς θά δυ
νηθή νά ύποφέρη- ώς δ Νάνσεν, όστις, ώς δ ίδιος διηγείται

ίκοιμάτο πολύ, χωρίς παρά τά επιστημονικός παραδεδεγ
μένα , ν’άπολέσή τάς .δυνάμεις του. Είθε ή δύναμις καί 
ή ύγεία του νά δμοιάζωσι τήν τόλμην του.—Ειδήσεις αύ- 
,τοϋ δέν πρέπει ν'αναμένωμεν προ τοΰ προσεχούς βέρους. 
Μόνον σέ δ ίδιος, δύναται νά ,φέρη τοιαύτας καί ούχί αί 
άγγελιοφόροι περιστεράί, αϊτινες δέν ήθέλησαν βεβαίως νά 
έγκαταλείψωσι τδ αερόστατου καί αϊτινες άφοΰ τό θέρος 
ούδέν κατόρθωσαν, πολύ όλιγώτερον θά κατορθώσωσι τούτο 
έν iSpty χειμώνος. Τό ύπερβολικδν ψύχος έξασθενεϊ τάς δυ
νάμεις τών περιστερών, οί δέ οφθαλμοί των κλείονται έν 
τη πτήσει ύπό τοΰ σχηματιζομένου επ' αύιών πάγου. Έκ
τος τούτου εχουσι καί πολλούς έχθρούς, ήτοι τήν χιόνα.τούς 
λάρους καί τά λοιπά άρπακτικά όρνεα καί τδ έπί ήμισυ 
ε'τος διαρκούν σκότος. .

Ατμόπλοιου θέλει άποπλεύσκ πρός άναζήτησιν τοϋ ά- 
πωλωλότος, άλλά τδ πλοϊον τοΰτο έκτίθεται είς τόν οφθαλ
μοφανή κίνόυνον νά περικλεισθή ύπό τών πάγων τών 
καθ’ ήμέραν σχηματιζομένώ» και μόνον ολίγα; περί τήν 
μεσημβρίαν ώρας καθίσταται ή έπισκόπησις δυνατή. Δύο 
ώρας μετά μεσημβρίαν επανέρχεται το σκότος, σκάφος δέ 
εσφηνωμενον εντός τών πάγων αδυνατεί νά προχωρήση, 

-διατελούν ύπό τήν κυριαρχίαν τών πάγων. Ή παραχεί- 
μασις αποβαίνει κατά συνέπειαν αναπόφευκτος. Πρδς έξεύ— 
ρεσιν οε τοΰ Άνορέ ούδέν άλλο ύπάρχει μέσον έκτος τής 
κατά μήκος τής ακτής δι’ ελκήθρων άναζητήσεως, άλλά 
και κατά τον τρόπον τούτον ούδέν πάλιν δύναται τις νά 
ιδη κατά τάς μεσημβρινά; ώρας, ένεκα τοΰ έπικρατούντος 
σκότους.

Έάν έν τούτοις κατορθωθη ή είς τινα χειμερινόν λιμένα 
άφιξις— τοΰτο δέ έξαρταται μόνον έκ τής τύχης—τότε ε
λάχιστοι άποβαίνουσιν σχετικώς οί κίνδυνοί, καί πάλιν μόνον 
έπί τήπροϋποθέσει, δτι οί άναζητούμενοι εύρίσκονται πράγ
ματι εκεί, ένθα εικάζεται δτι. δυνατόν νά ύπάρχωσι».

Ή μακρά χειμερινή νύξ ήρξατο ήδη διά τδν Άνδρε, έάν 
δέ πράγματι εύρίσκεται έτι μεταξύ τών ζώων άνέστειλε βε
βαίως τήν δι ’ ελκήθρων πορείαν του, καθόσον τρικυμίαι, ίδί«ρ 
δέ σκότος ήνάγπασάν αύτόν είς τοΰτο, έν τοιαύτη δέ περί - 
πτώσει θα ε’κτισεν έπι τής ξηρά; ή κάλλιον έπί τών πάγων 
την έκ πάγου κατοικίαν του. Τήν πορείαν αδύνατον νά ε
ξακολουθήσει προ τοΰ Μαρτίου τού 1898 καί κατά πρώτον 
ύπ,ο θερμοκρασίαν 40—50 βαθμούς Κελσίου, ύπό τό μηδέν 
έννοεΐται. Ή έπιτυχία τοΰ πρωφανοϋς τούτου ταξειδίου, είναι 
ή ένθερμος ευχή καί έπιθυμία συμπάσης τής άνθρωπότητος.

Κατά τηλεγράφημα έκ Τρόμσοε ύπό ήμερονηνίαν 6|Νοεμ- 
βρίου, άπέπλευσεν έκεϊθεν τό πρδς άναζήτησιν τοΰ Άνδρε 
άτμόπλοιον «Βικτωρία». Έπεκράτει βροχερός καιρός, έπνεε 
δέ Ισχυρός δυτικομεσημβρινδς άνεμος.
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Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΥΠΟ

ΑΝΠΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
τοϋ γερμανικόν στρατόν

Δημοσιεύομε» καί ήμεις εν περιλήψει τή» Ιστορίαν του έσχατο»; 
γενομένου Έλληνο τουρχιχοϋ , πολέμου, έχπονηδέντα ύπο «νωτίρου 
αξιωματικού τοϋ γερμανικού στρατού, ένοχα τών ακριβών λεπτομε
ρειών, άς περιέχει, μολονότι δ συγγραφευς Jovtoc «ψάλλει εν πολλοί;, 
διότι, ώ; φαίνεται παρακολούθησα; μόνον τό τουρκικόν επιτελείο» 
καί λαβών ακριβείς ευνοϊκά; πληροφορίας περί τών έχει, έζήτησε τάς 
περί 'Ελλάδος πληροφορία; τοΰ εκ πολύ δυσμενών ίσους, πηγών. Δι*  
8περ, αναγκαζόμεθα πολλά;, τοιαύτας νά παραλείψωμεν.

Ή αιματηρά σύγκρουσίς μεταξύ Τουρκία; και 'Ελλάδος, 
την όποιαν προεκάλεσεν ή έν Κρήτη έπανάστασις καί βί ε
κεί έπακολουθήσαντε; αγώνες, ταχέως .κατέπαυσε, χάρις είς 
την μεσολάβησιν τών μεγάλων Δυνάμεων. Έν τούτοις ό 

πόλεμος ούτος έκίνησε τά μέγιστα τήν προσοχήν καί τό εν
διαφέρον τών λαών τή; Εύρώπη;, ενεκα τής άλληλεγγυης, 
ήτις επικρατεί μεταξύ τών εθνών πρό; διατήρισιν τής ειρή
νης. Διότι πάσα έν Ανατολή περιπλοκή φέρει έν έαυτή το 
σπέρμα εύρυτέρων συγκρούσεων, τών δποίων τά; οιαστάσεις 
ούδείς δύναται νά προιδη. ’Επίσης ή Γερμανία, καίτοι μάλ
λον ξένη πρός τά πολυειδή συμφέροντα τής χερσονήσου τοϋ 
Αίμου, παρηκολούθησε μετά ζωηρού ενδιαφέροντος τά γε
γονότα, άτινα έξετυλίχθησαν έν θεσσαλίφ καί Ήπείρφ.

Τά βλέμματα αυτή; ήσαν κυρίως έστράμμένα πρός την 
Τουρκίαν, ούχί μόνον διότι συνεμερίζετο ύπό πολιτικήν έπο- 
ψιν τήν πορείαν καί τήν έξέλιξιν τοΰ πολέμου, καθώς καί 
τό τέρμα αύτοΰ, άλλά καί διότι ήδη κατά πρώτον δ τουρ
κικός στρατός, άφ ’ οτου ε’σχεν ώς άναμορφωτά; καί διδα
σκάλου; Πρώσσου; αξιωματικούς, επεχείρησεν δπωσοΰν σπου- 
οαίαν εκστρατείαν καί'κατ’ ακολουθίαν εδίδετο ευκαιρία νά 
κριθώσιν οί καρποί τη; διοργανώσεως τών Γερμανών αναμορ
φωτών.

Ότε δ Σουλτάνο; κατά τό 1878 έξέφρασε πρός τόν αύ- 
τοκράτορα Γουλιέλμον τήν επιθυμίαν νά προσλάβη είς την 
τουρκικήν υπηρεσίαν Γερμανούς άξιωματικούς, όπως οιεξα- 
γάγωσι τήν άναδιοργάνωσιν τοϋ στρατού, δ άποθανών 
μονάρχη; υπέδειξε τόν συνταγματάρχην Καΐλερ, τούςταγμα- 
τάρχας φόν Χόβε, Καμφέβενερ καί τόν λαχαγόν Ριστώβ διά 
τήν άποστολήν ταύτην. Τό προηγούμενου έ’το; ειχον εισ
έλθει είς τήν ύπηρεσίαν τής Πύλης δ Πρώσσο; άξιωματικος 
φόν Σίλγεν διά τήν έπιμ.ελητείαν. Ό Σουλτάνος τότε έδέχθη 
πάντας τούς άξιωματικούς αυτοπροσώπως καί άνέθεσεν εί; 
έκαστον τήν έντολήν νά συντάξη άκριβή έκθεσιν τών άνα- 
γομένων εΐς τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ.

Ηδράσις τών Γερμανών άξιωματικών έφερεν, ώς άπέ- 
δειξεν δ τελευταίος πόλεμος, άρίστους καρπούς. Ό Σεϊφουλ- 
λάχ πασσάς και δ Ένβέρ πασσάς, τών δποίων τά ονόμα
τα τόσον συχνά ανεφέροντο μετά μεγάλων τιμών κατά 
τόν πόλεμον τούτον, ήσαν ,δόκιμοι μαθηταί τής πρώτη; δι- 
ασκαλίας, έν τή δποίφ απέδειξαν διακεκριμένη» ικανότητα 
καί διακαή ζήλον.

Άπό τοϋ έτους 1886 άνέλαβεν ό Γκόλτ; πασσάς, πλήν 
τής έπιθεωρήσεως καί τήν θέσιν τοΰ ύπαρχηγοϋ τού Γενικού 
’Επιτελείου, έπιφορτισθείς ύπό τοϋ Σουλτάνου μέ τήν σύν
ταξιν τών σχεδίων τής άναδιοργανώσεως τοΰ στρατού. Ό δέ 
μονάρχης έπεκύρωσε τό ύπό τού Γκόλτ; έκπονηθέν σχέδιον 
καί τό σχέδιον τοΰτο έφηρμόσθη κατά τό πλεΐστον μέχρι 
τοΰ 1893. Αποτελεί δέ τήν βάσιν τής σημερινής όργανώ- 
σεως τών στρατιωτικών δυνάμεων τής Τουρκίας καί περι
λαμβάνει ·

1) . Τήν εισαγωγήν τής γενικής στρατολογίας.
2) · Τήν άναδιοργάνωσιν τής έφεδρείας καί εθνοφρουράς.
3) . Τόν σχηματισμόν-έφεδρείας τής εθνοφρουράς, ώςκαί. 

υπεράριθμων καί αναπληρωματικών ταγμάτων έν καιρφ πο
λέμου.

4) . Προπαρασκευήν τής κινητοποιήσεως τού στρατού.
5) . Νέαν διαίρεσιν δλου τοϋ Κράτους εΐς διαμερίσματα, 

ήτοι 24 περιφέρειας μεραρχιών, 48 ταξιαρχών, 96 συνταγ
μάτων χαί 384 ταγμάτων.

6) . Νόμον εισφοράς περί τώ» αναγκαίων κατά τόν πόλε
μον φορτηγών ζφων καί οχημάτων.

Πλήν τών άνωτέρω δ στρατηγό; έπεδόθη καί είς τήν πρα
κτικήν μόρφωσίν τών άξιωματικών εις τάς διαφόρους ύπηρε- 
σίας τοϋ επιτελείου και διηύθυνε. περιοδείας τοΰ επιτελείου, 
πολεμικά γυμνάσια, ιππικά; άσκήσεις κτλ.

Παραλλήλως δέ πρό; τάς πρακτικά; ασκήσει; ε”βαινον 
καρποφόρα φιλολογικά έργα, άτινα έσχον μεγάλην διάδοσιν.

Έν τοϊς επομένοις χαράσσομεν διά γενικών γραμμών σύν
τομον περιγραφήν τή; πορεία; τοϋ πολέμου, χωρίς νά ε- 
χωμεν συνάμα τήν -άπαίτησιν νά εινε τούτο ιστορικόν δη
μοσίευμα. Οί ασαφείς καί άντιφατικοί ισχυρισμοί τών δια- . 

φόρων αρχηγών, αΐ άντιφατικαί αφηγήσεις τών αύτοπτών 
μαρτύρων τοΰ πολέμου, αί ελλιπείς είοήσεις άπό τά-διάφο
ρα πεδία τών μαχών δηλοϋσιν, ότι δέν εινε άκόμη δυνατόν 
νά προβή τις εις άκριβή κατάταξιν καί κατεργασία» τής ύ
λης.

Αΐ πηγαί, εξ ών έλήφθη ή περιγραφή είνε ώ; έπί τό πλεϊ- 
στον σημειώσεις και άνακοινώσεις τών Γερμανών και Άγ- 
γλω» πολεμικών ανταποκριτών, τών διατελεσάντων έν τοϊς 
άρχηγείοις, οί όποιοι άφιερώθησαν είς τά καθήκοντά των 
μετ’ άξιεπαίνου ζήλου καί άφοσιώσεως, παρηκολούθησανδέ 
μετ ’ όξυδερκεία; τά γεγονότα καί προσεπάθασα» όσον το 
δυνατόν άμερολήπτως ν ’ άποδώσωσι τά; εαυτών έντυπώσεις 
καί παρατηρήσει;.

Ή Ελλάς πρό τοΰ πολ£μ.ου
Σπανίω; Κράτος επιχείρησε πόλεμον ύπό τόσον δυσχερείς 

εσωτερικά; συνθήκας, 5σο» ή 'Ελλάς κατά τό 1897. Μέ 
κατεστραμμένα οικονομικά, μέ κλονισθεϊσαν δημοσίαν πίστιν 
έν τφ έξωτερικφ, μέ εσωτερικήν φατριαστικήν διάσπασιν, 
άνευ έτοιμοπολέμου στρατού, άνευ άξιωματικών καί αρ
χηγών, εξοικειωμένων είς.τήν πολεμικήν τέχνην καί τήν 
διοίκησιν τοΰ στρατού, ούτως έρρίφθη ή χώρα εΐς τον κίνδυ
νον. Πρός τούτοι; έ’λειψε πάσα λογική έκτίμησι; τών δυνά
μεων, αϊτινε; έπρεπε ν' άντιταχθώσι κατά τής Τουρκίας.

Άναμφιβόλως ίνόμιζον οι Έλληνες χλευάζοντες και προ- 
καλοϋντε; τήν Τουρκίαν, οτι μετά τάς πρώτα; νικηφόρους 
μάχα; θά εΰρισκον συμμάχους τούς Σέρβους, Βουλγάρους, 
καί Μαυροβουνίους. Ό βασιλεύς, δ πρωθυπουργός, δ έλληνι— 
κός τύπος, αΐ φιλελληνικαί έφημερίδες τής ’Αγγλίας τήν 
αυτήν ειχον γνώμην. Έξεφράζοντο δέ άνεπιφυλάκτως, οτι ή 
'Ελλάς οι ’ ενός βήματος ήθελε θέσει εί; κίνησιν τήν χερσό

νησον τοΰ Αίμου, έάν δέν παρεχωρειτο είς αύτή» ή Κρήτη. 
Ό κινητοποιηθείς στρατός ήτο, κατά τήν γενικήν γνώμην, 
δ πυρήν καί τό έρεισμα γενικής έξεγέρσεω; τοΰ χριστιανικού 
ελληνικού στοιχείου έν Μακεδονία καί Άλβανίς; κατά τής 
κυριαρχίας τών Τούρκων.

Ούχί μικροτέραν πεποίθησιν ειχον καί έπί τό Μαυροβού- 
νιον, δπερ πράγματι είχε θέσει ήσύχως έπί ποδό; πολέμου 
τόν στρατόν του, καί είχε προμηθεύσει τού; Αλβανούς δι ’ 
δπλων καί πολεμοφοδίων πρό; άγώνα κατά τή; Τουρκίας. 
Ή 'Ελλάς επομένως ένόμιζεν, δτι είχεν εγγυήσεις καί δτι 
ήδύνατο νά στηριχθή εί; συμμάχους έκ τών νώτων τών Τούρ
κων. Δέν παρητήθη δέ τής έλπίδος ταύτης, ούδ’ δταν φί
λοι ειλικρινείς συνεβόύλευον αύτή προσοχήν, άλλ’ έπέμεινε 
πεϊσμόνως εί; τήν πεποίθησιν, οτι έκ τή; θελήσεώς της έ- 
ξαρτάται ή τύχη τής χερσονήσου τοΰ Αίμου.
. Μετά τής πεποιθήσεω; ταύτης συνείέοντο άναμνήσεις έκ 
τής έπαναστάσεως. Ρήτορες, δημοσιογράφοι, ποιηταί, ύπε- 
δείκνυον άκαταπαύστως τάς ενδόξου; πράξει; τών άγώνων 
έκείνων, ώς αθάνατον δόξαν διά τήν 'Ελλάδα καί θαύμα 
τοϋ κόσμου. Ώς ίν άρχή,οΰτω καί κατά το τέλος τοΰ αίώνος 
θά έκραγή πάλιν πανταχού δ φιλελληνικός ενθουσιασμός, 
μόλις οί "Ελληνες ήθελον δώσει τό σύνθημα τοΰ τελευταίου 
κατά τής ημισελήνου πολέμου. Ή άσθενή; ήχώ, ήτις έξ 
όλων τών φωνών τούτων άντανεκλάτο έν 'Ιταλία Γαλλία 
καί Άγγλίορ ήτο επαρκής διά τό έξεγερθέν πάθος. Αί έλλη- 
νικαί εφημερίδες διεβεβαίουν, ότι έν Ρώμη, Παρισίοις και 
Λονοίνφ αί κυβερνήσεις δέν θά ήδύναντο έπί πολύ,ν’ άντι— 
σταθώσιν εί; τήν θέλησιν τών λαών. Εΐς τούτο προσετίθετο ά*  
πιστευτός σχεδόν ύπερτίμησις τή; εθνικής στρατιωτικής δυ- 
νάμεώς καί υποτίμησες τοϋ τουρκικού στρατού. Ότι δ άήτ- 
τητο; ελληνικός στόλο; ήθελεν ένσπείρει τόν τρόμο» καί έμ- 
φανιζόμίνος μόνον ένώπιον τής Θεσσαλονίκη; ή τή; Σμύρ
νης. Ή δέ }£ίο; καί ή Σάμος ήθελον επαναστατήσει κατά 
τήν προσέγγισιν αύτοΰ καί τά οχυρώματα τών Δαροανελ- · 
λίων δεν ήθελον άντίσχει εΐς τά πυροβόλα.

Ή Ελλάς άπό τής ναυμαχίας τοΰ Ναυαρίνου εινε τό ά-
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. μαρτωλόν -έκνον τήςΈύρώπης. Έπί έβδομήκοντα ε”τη διά
φοροι ιατροί μα,ταίως επιχείρησαν *τήν  συντήρησιν, θεραπεί
αν καί ένδυνάμωσιν αύτοΰ. Ούτε κόπων, ούτε δαπανών έ- 
φείσθεισαν. Άλλ ’ ούτε ή δημοκρατία, ούτε ή βασιλεία καί 
το σύνταγμα ήδυνήθησαν νά ριζοβολήσωσιν έπί τοϋ λιθώ
δους τούτου έδάφου;. Αί άναμνήσει; τών αρχαίων χρόνων 
ηύξησαν τήν μεγαλομανίαν καί τδ άγέρωχον είς βαθμόν ά- 
νυποφορον.

Τδ έν πολλοί; άκατανόητον τή; συμπεριφορά; τών 'Ελ
λήνων τών νεωτέρων χρόνων εξηγείται έκ τήςύπάρξεω; ισχυ
ρά; καί έπιτηδείω; δαυθυνομένη; «’Εθνικής Εταιρίας», 
ήτις πρδ ετών προπαρεσκεύασε τά κινήματα παρά τφ λαφ, 
συνέλεξε μέγιστα ποσά καί κατόρθωσε νά έξασκήση τήν έ- 
πιρροήν της ου μόνον παρά τή κυβερνήσει τής χώρας, άλλά 
καί παρά τή Αυλή. Μεταξύ τών μελών τής Εταιρία;ταύτης 
άριθμοΰνται οί πλεϊστοι έκ τών πολλών πλουσίων 'Ελλήνων 
τώνζώντων έν Έλλάδι καί εί; πάντα τά μέρη τού κόσμου, 
έπίσης μέγα μέρος τοΰ σώματος τών αξιωματικών, καί, ώς 
ήδη έλέχθη, έξασκεϊ μεγίστην επιρροήν έπί τής Αυλής. Εί; 
τοΰτο άποδίδεται τδ γεγονός, οτι δ βασιλεύ; Γεώργιο; έτέθη 
έπί κεφαλή; τοϋ εθνικού κινήματος καί δτι έπέμεινεν εί; την 
πείσμονα στάσιν του, st; το ζήτημα τή; Κρήτης, παρόλα; 
τάς επιδράσεις τών συγγενικών Αυλών. Έάν δμω; έξετάση 
τι; βαθύτερον τήν παράδοξον ταύτην 'Εταιρίαν, ευρίσκει δτι 
-δέν στηρίζεται ποσώς έπί μοναρχικών άρχών.

Ό άργανισμ-άφ 

τοΰ 'ΕλληνεκοΟ βτρατοΟ

Ό ελληνικός στρατός εινε προϊόν έπανειλημμένων μετά· 
. τροπών, ά; ύπέστη άπδ τής δευτέρας δεκαετηρίδος τοΰ αίώ- · 

νο; μέχρι τοϋ έτους 1892 ύπό τήν συμμετοχήν Γάλλων καί 
ζαυαρών αναμορφωτών. Κατά τδ είρημένον έτος, απέκτησε 
τον σημερινόν αυτού οργανισμόν έπί τή βάσει τής κατά το 
1878 ήδη είσαχθείσης γενικής στρατολογίας. Αυτή διαρκεΐ 
άρξαμένου τοΰ 24ου έτους, έπί 30 έτη καί περιλαμβάνει 2 ’ 
έτη έν τώ ένεργφ στρατφ 10 ετη έν τή έφεδρείφ, 8 έτη tr 
τή έθνοφρουρ? καί 10 ετη έν τή έφεδρείφ τής εθνοφρουράς.

Ό έν ενεργείς στρατός συνίσταται έν καιρφ είρήνης έκ 10 
■συνταγμάτων πεζικού, έκαστου έκ 3 ταγμάτων έκ 3 ταγ
μάτων ιππικού, 3 συνταγμάτων πυροβολικού καί 1 συντάγ
ματος μηχανικού, έν δλφ λοιπόν 38 ταγμάτων. 12 ίλών, 
11 πεδινών καί 9 ορεινών πυροβολαρχιών καί 40’λόχων μη
χανικού, άνερχομένων τδ πολύ είς 25,000 άνδρών, έν οις 
4900 περίπου αξιωματικοί μετά 3,000 περίπου ίππων καί 
ήμιόνων.

Έν καιρφ πολέμιου δ στρατός ούτος διαιρείται είς 3 μ£- 
ραρχίας, ών έκάστη περιλαμβάνει 12 εως 14 συντάγματα, 
άτλας καί 6 έως 7 πυροβολαρχίας

Τά εξής σώματα έσχεδιάσθησαν διά τήν εφεδρείαν τοΰ 
έν έκστρατείφ στρατού: 9 τάγματα πεζικού καί 4—9 τάγ
ματα εύζώνων,3—6 ΐλαι ιππικού, 6—8 πεδιναί πυροβολαρ- : 
χίαι και 3—9 λόχοι μηχανικού. Πρδ; σχηματισμόν τής ι 
έφεορείας ύπόίρχουσι διαθέσιμοι έν δλφ 125,000 στρατεύσι» 
μοι, άλλ’ έπειδή ούτε στελέχη, ούτε δπλα καί πολεμοφό- 
ύπαρχουσι δι’αυτούς, δέν πρέπει ν’άποδοθή αώτοΐς'μεγάλη 
■σημασία διά τήν υπεράσπισήν τής χώρας.

Τδ πεζικδν έχει άπδ τοΰ έτους 1880 τδ δπλον Γκρά. ’Ε
πειδή δμως ή διατήρησις τών οπλών είς τά σώματα είνε 
χειριστή, διά τοΰτο τό πλειστον μέρος τών όπλων είνε α
κατάλληλα δι’έκστρατείαν· έν δλφ λέγεται, δτι ΰπάθχουσιν 
είς τάς άποθήκας 120,000 Γκρά, 50,000 Σασεπώ καί 6, 
ΟΟΟ δπλα άλλων, συστημάτων.

Τό πυροβολικόν σύγκειται έκ 3 συνταγμάτων, έξ ών τά 
μεν δύο περιλαμβάνουσιν άνά 7 πεδινάς πυροβολαρχίας, τδ 
■δέ τρίτον. 6. πυροβολαρχίας. Έκ τών 20 τούτων πυροβο
λαρχιών τίνές έχουσι διαμέτρημα 87 χιλιοστομέτρων, τινές: 
75 χιλιοστομέτρων καί μία η δύο· έκ τών ορεινών πυροβο-

λαρχιών «χουσίν αΰτό τοΰτο τό τελευτάιον διαμέτρημα·· 
Πλην τούτων ύπάρχιι και εις λόχο; πυροτεχνιτων καί εις λό
χος της έφορε ίας τοΰ ύλικοϋ. Ό δλο; αριθμό; τών πυροβόλων' 
εινε 86 πεδινά καί 54 ορεινά, έλλείπουσι δ’έκ τοΰ όλου 
οργανισμού 16 πεδινά καί 51 ορεινά πυροβόλα. Τά κεκανο- 
νισμενα γυμνάσια τών 40 ημερών οιά την εφεδρείαν και τών 
15 ημερών διά την εθνοφρουράν ουδέποτε έξετελέσθησαν.

Ή έν Κρήτη έπανάστασι; καί ή συμμετοχή τοΰ ελληνι
κού λαοΰ, έξ άλλου τά' έκ μέρους τών ’Ελλήνων προκλη- 
θέντα διαβήματα τών ανταρτών έν τή δυτική Μακεδονία 
ειχον εξεγείρει τά πνεύματα τΛ λαοΰ εί; μεγιστον βαθμόν και 
έπεφερον ιδίως τήν ύπό τοϋ σώματος τών αξιωματικών διε— 
νεργηθεΐσαν συζήτησιν έν τφ τύπφ περί τής άνάγκη; σοβα
ρών μεταρρυθμίσεων έν τφ στρατώ. Ή άνάγκη αΰτη συνε- 
ζητεϊτο καί εί; τού; κυβερνητικού; κύκλου;, έλέγετο δέ, δτι 
το ταξείοιον τοΰ Βκσιλέω; και αί συνεντεύξεις αύτοΰ μετά 
διαφόρων ηγεμόνων καί πολιτικών προσώπων τών Μεγάλων 
Δυνάμεων έν. έτει 1896, οϊτινε; έπεισαν αύτδν,οτι πράγματι 
έπίκειται διαμελισμό; τη; Τουρκίας, έπέφερον τήν άπόφα- 
σιν τών μεταρρυμίσεων. Ή άπόφασις αΰτη κατόπιν τής οι
κονομική; κρίσεω; βεβαίως δέν θά έλαμβάνετο αμέσως, έάν 
τά πνεύματα καί διάφορα επεισόδια τοϋ σώματος τών άξι- 
ωμΛτεκών δέν έπέβαλον τήν λήψιν καθησυχαστικών μέτρων. 
Ουτω συνεφώνησε καί δ πρωθυπουργός Δηλιγιάννη; πρδς τήν 
σκοπουμένην άναοιοργάνωσιν τοϋ στρατού και ΰπενθύμισεν εί; 
τδν βασιλέα, οτι ήδη κατά τδν βασιλικόν λόγον έν τή Βου· 
λή ώμίλησε περί έκτάκτων δαπανών καί περί τήςπιθανότη- 
τος, οτι δ προϋπολογισμός ήθελε κλεισθή μετ’ έλλείμματος, 
Διά τά; κατεπειγούσα; άνάγκα; υπήρχον πρόχειρα χρήματα. 
’Εν τούτοι; δ Βασιλεύς δες ήρκέσθη εις τήν δήλωσιν ταύτην, 
άλλ ’ έπεθύμει Ινα καί δϊλαές γνωρίση τάς νέας ταΰτα απο
φάσεις, εί; τοΰτο δέ συνήνεσεν δ Δηλιγιάννη; ·*ιτά  τινα; έν 
άρχή δισταγμούς. Καί ούτως έξεδόθη τό Διάγγελμα τού 
Βασιλίως πρδς τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κατά την 4 
Δεκεμβρίου 1896.

Ό όργαηβμ,ός τοΟ τουρχεχαβ βτρατοΰ.

Ή στρατιωτική δύναμις τής Τουρκία; μετά τδν Ρωσ- 
σοτουρκικδν πόλεμον τοΰ 1878 — 79 πολλάκι; έκρίθηλίαν 
δυσμενώ; καί περιφρονητικώς. Ότε κατόπιν έξερράγη έντδς 
τής χώρα; είς διάφορα μέρη έπανάστασι;, ήτις άπήτησε ση
μαντικά; στρατιωτικάς ουνάμεις, οί προς τοΰτο χρησιμο- 
ποιηθέντε; αρχηγοί καί άνδρες έχρειάσθησαν πολύν χρόνον, 
όπως υποτάξωσι τόν εχθρόν.

Έπίσης καί δ μηχανισμός τής κινητοποιήσει»; εδειξε πολ
λά; έλλείψεις καί έλαττώματα, έσταμάτα δέ ολοτελώς, δ- 
ταν έπρόκειτο νά διατεθώσι ταχέως οί στρατεύσιμοι πρός 
σχηματισμόν νέων έμπειροπολέμων σωμάτων.

Ουδεμία έν-τούτοι; υπάρχει αμφιβολία, δτι ή Ισχύς καί 
ή αντοχή, ήν κέκτηνται οί μωαμεθανοί itvt στοιχεεον συνά- 
μεως, δπερ καθιστά αυτούς ικανού; πρδ; άντίστασιν καί έ
νώπιον μεγαλειτέρων έσωτερικών καί έξωτερικών κλονισμών 
τοΰ δημοσίου βίου,οπερ μάλιστα προσδίδει αυτοί; ικανότητα 
πρός άπίστευτα κατορθώματα, προκειμένου περί τής ύπερα- 
σπίσεω; τής θρησκείας και τής έθνικότητος αύτών.

Βάσις τοΰ σημερινού στρατιωτικού οργανισμού τής Τουρ
κίας είνε γενική στρατολογία. Δύτη δμω; εφαρμόζεται τό
σον ολίγον είς την πραγματικότητα και εκτελεϊται τόσον 
άνίσως, ώστε προκύπτουσιν έξ αύτής μεγισται ουσχέριαι. 
Διότι άφ’ ένό; μέν κατά τδν νόμον, μόνον οί Μωαμεθανοί 
«καιοΰντοα νά φέρασινδπλα,πάντε; δε οί πολυάριθμοι μή ’Ο
θωμανοί ύπήκοοι τοΰ κράτους αποκλείονται τής στρατιωτι
κής υπηρεσίας, διότι άντίκεινται είς τήν θρησκείαν τοΰ κρά
τους, τδ νά χορηγήται εί; οπαδούς άλλης θρησκείας, πλήν 
τής κυριαρχούσης, το δικαίωμα τής στρατιωτικής υπηρεσί
ας. Άφ’ ετέρου, ύφίστανται έντδς τοΰ είς στρατολογίαν υ
παγόμενου πληθυσμού τόσαι έξαιρέσείς, ώστε ού μόνον δυσα-

ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΑ. ΕΝ ΡΩΜΗ

ρέσκεια, άγανάκτησι; και δυσθυμία επικρατούσε μεταξύ αυ
τού, άλλά δυσχεραίνεται καί ή εργασία καί δ περί ύπάρ- 
ξεως άγων αύτών. Καθ’ δν τρόπον έφαρμόζεται δ στρατο
λογικός νόμος, ή πρόσκλησες ύπδ τάς σημαίας επιβαρύνει 
σχεδόν μόνον τούς κατοίκους τών πεδιάδων καί τοιουτοτρό
πως άφαιρεΐ άπδ τήν χώραν τούς ίσχυροτέρους βραχίονας 
διά τήν γεωργίαν καί. τήν καλλιέργειαν τής γης. I

Ό γερμανδς υποστράτηγος φόν δερ Γκόλτς πασσάς, δ έμ- 
βρηθέστατο; γνώστη; τοϋ τουρκικού στρατού, οστις έσπού- 
δασε μετά προσοχή; αξιωματικού; τε και στρατιώτα; έν 
πολέμφ και έν ειρήνη, λέγει εΐ; τά απομνημονεύματά του, 
δτι ή παράδοσι; τή; κατακτήσεως, μέ δλα; τά; ήττα; τών I 
τελευταίων χρόνων, έξακολουθεΐ ζώσα ε’ι; δλον τδν τουρκι
κόν λαόν. Καί δ έσχατο; άκόμη αισθάνεται εαυτόν μέλο; 
κυριαρχούσης φυλή; έν μέσφ τών πολυαρίθμων εθνοτήτων, 
θεωρεί δέ έαυτδν καλλίτερον έκείνων. Πολύ όρθώς, λέγει δ 
στρατηγό; Μόλτκε : « Ό Τούρκο; άδιστάκτω; παραδέχεται, 
δτι οί Ευρωπαίοι ύπερτεροΰσι τοϋ έθνου; του ώ; προ; τήν 
έπιστήμην, τήν τέχνην, τδν πλούτον, τδ θάρρο; καί τήν 
δύναμιν, χωρίς ούδ’έπί στιγμήν νά διανοήται δτι ένεκα τού
του θά ηδύνατο Φράγκο; τις νά τεθή είς τήν αύτην μοίραν 
μετά ’Οθωμανού».

Τοιοϋτον αίσθημα, δπερ πολλάκις γεννά τδ πολιτικόν 
σφάλμα τής αυθαιρεσίας, εινε μέγα πλεονέκτημα διά τδν 
στρατιώτην.

Κατά κανόνα, οί ύπό τά; σημαίας προσκληθέντες άνδρες- 
χωρίζονται εις δύο τάξεις. Ή πρώτη τάξις υπηρετεί 3 έτη 
ίνεργώς (νιζάμηδες), 3 έτη εί< την εφεδρείαν (ίχτιάζ), 8 
έτη είς τήν εθνοφρουράν (ρεδίφηδες) καί 6 έτη εί; τήν εφε
δρείαν τής εθνοφρουρά; (μουσταφίζ). Ή άριθμδ; αυτή; κατ’ 
έτο; ανέρχεται εί; 45,000 άνδρα;. Ή δεύτερα τάξι; μέ
νει μόνον 5—9 μήνα; ύπδ τά; σημαία;· έκ ταύτη; κατα
τάσσονται κατ’ ε’το; 20,000 άνδρε; καί κατόπιν απολύ
ονται, διαμένοντε; εί; τήν διάθισιν τοϋ ενεργού στρατού.

Επομένως δύναται τι; νά ύπολογίση δτι έν ολφ μορφοΰν- 
ται κατ’ έτος 65,000 άνδρες, μέ πολύ διάφορον δμω; ικα
νότητα προ; τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, ένεκα τοϋ άνίσσυ 
χρόνου τή; υπηρεσίας. Έτερον τμήμα στρατευσίμων απο
τελούσε 30,000 άνδρες, οϊτινε; ασκούνται μόνον κατά 150 
Κυριακάς, ούνανται δέ νά συγκριθώσι πρδς τήν άλλοτε παρ ’ 
ήμΐν έθνοφυλακήν. Αΰτη χρησιμοποιείται μόνον εί; άντικα- 
ταστώβεις ή πρδς βοηθητικάς υπηρεσίας.

Ή κατά μέσον όρον δύναμις τού δλου στρατού έν ειρήνη 
ανέρχεται εις 225,000 άνδρας, με τήν κινητοποίησιν δέ 
καί τήν πρόσκλησιν τή; έφεδρεία; αυξάνει εί; 380,000 άν- 

δρας, ένφ 150,000 άνδρες παραμ.ένουσιν είς . τά διάφορα 
στρατιωτικά καταστήματα. Έκ τών 600,000 άνδρών τής 
έθνοφρσυρά; αί 280,000 μόλι; ΐξεπαιδεύθησαν, έκ δέ τών 
300,000 άνδρών τή; εφεδρεία; τής έθνοφρουράς μόλις αί 
180 χιλιάδες.

Διά τον πόλεμον δύναταί τις ώς άνώτατον δρον νά ΰπο- 
λογίση δύναμιν 800,000 άνδρών, χωρίς νά λαμβάνωνται 
ύπ’ δψει αί πολλαί εκατοντάδες χιλιάδων έθελοντών ή βα
σιβουζούκων.

Ή Τουρκία είνε διηργιμένη εί; εξ στρατιωτικά διαμερί
σματα. Έκαστον τούτων περιλαμβάνει έν ειρήνη μέν 1 με
ραρχίαν πεζικού, έν καιρφ πολέμου δέ πλήν τούτου 2 μεραρ
χία; έθνοφρουρά; καί 1 μεραρχίαν τή; εφεδρεία; τή; εθνο
φρουράς.

(Έπεται συνεχεία).

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΗΕΙΔΙΟΤ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΦΙΑΙΠΠΟΥΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ

{Συνέχεια- ίοε προηγ. φύλλον.) .

Ό σιδηρόδρομο; ούτος ένοϋται,ώ; είπομεν, εντεύθεν μέν με
τά τού Πύργου άφ ’ ένός καί τής Άδριανουηόλεω; καί Κω- 
σταντινουπόλεω; άφ*  ετέρου, έκεΐθεν δέ μετά τής Σόφιας, τού 
Βελιγραδιού, τή; Βιέννης καί τή; λοιπή; Ευρώπης, διέρχεται 
δία τού Αίμου, τού κυριωτέρου όρου; τής Θράκης, Βαλκάνια 
παρά τών Τούρκων κληθέντος, οίίτινος αί ΰψήλότεραι κορυφαί 
έξικνούται μέχρι 2,300 μέτρων. Τά δρη ταύτα εκτεινόμενα 
μέχρι του Εΰξείνου Πόντου, ύπέρ τήν πόλιν Μεσημβρίαν έχου- 
οιν έπτά στενωπούς, ών ή σπουδαίοτέρα παρά τοϊς άρχαίοις 
ήν ή δυτικωτίρα παρά τη Φιλιππουπόλει < Πόλη Άδρια- 
νού> καλούμένη άφ’ η; διέρχεται νΰν ό σιδηρόδρομος. Τδ δέ 
περίεργον, ότι ούδέν σημαντικόν τεχνητόν έργον υπάρχει, διότι 
έπί τίσσαρας ώρας ό συρμός ανέρχεται καί είτα κατέρχεται 
τήν δίοδον ταύτην τού όρους, χωρίς ούδεμώς νά προσκόψη, 
μόνον δέ έπί τής κορυφής αυτού, έν τη στενωτέρα δώδφ καί 
<πι αποτόμου όρεινη; θέσεω; υπάρχει ισχυρά τι; γέφυρα ό»ό· 
θεν είτα άρχεται ή κατωφέρεια.

. Άπό τής Φιλιπ«ουπόλ«»ς μέχρι τού σημείου αυτού δ συρ
μός διέρχεται άπό έξαισιωτάτων τοπείων, ομαλών κα> ορεινών, 

1 ένίοτε δέ καί επί τοδΈόρου ποταμού, τανύν Μαρίτσας, τά; πή- 
γά; αύτοΰ εχοντος άπό τού όρους Όρθήλόυ, κοινώς ίουνόντή; 

ί Ρίλλας. Περίδέ τάς δχθας τούτου λέγεται, δτι κατεσπαράχθη 
| δ Όρφεύς ύπό τών Θρφκικών γυναικών, Μαινάδων καλούμε

νων, λογισθεί; ώ; έχθρό; τών εί; τιμήν τοΰ Διονύσου γενομέ- 
νων τελετών έν Θράκη.
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ϊ; - , Πριν ανελθωμεν τό δρος ΰκάρχει δψηλατάτη μεγίστη γέφυρα

του ποταμού τούτου,έπί θβυμασιωτάτης θέσεως,ής ήάποψις
/ ; βπο τοδ β«γθΓ»ί&^ έν φ εϋρισκόμην καί ή-θέα το.ύ παταγωδώς ρέ-

1 ' οντος χειμάρρου. διά μέσου της έξαισίας ταύτης κοιλάδος μοι

εμαρτύρουν, δτι πραγματικδς ένταύθα αί Μαινάδες θά κατε- 

γ' /' **’£ρβώ Tiv “ΡΧ’^τάτον μυθικόν άοιδόν τών Ελλήνων.

ΓΝΠΜΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΉΜΙΝ ΛΟΓΙΑΝ
• I .

...... Τίς παρέμίΐνεν έν τή ζωή «ύδαίμων 
καί ρόδον πβϊον έζησε μιβίς πρωίας πέραν;

*Ω ! είναι βάσκανος τοϋ βίου μας ό δαίμων, 
δ,τι &ν θάλλη τό πρωί δέν φθάνη την έαπέραν.

Δημοσθένης Βαλαδάνης.

Περν^ ταχύπους δ καιρός, αί θλίψεις διαβαίνουν 
κ’ ή μνήμη κ’ ή άπόδοσις παρά τφ Πλάστη μένουν.

Γιώογιος Παράσχος.

Δέν «ναι άδάμας ο,τι στίλβει κ’ έκθαμβοι τό δμμα, 
ούτ’«ΰώδες «ναι ρόδον ο,τι ρόδου έχη χρώμα

Ήλίβς Τανταλίδης.
Άφ’ δίας μάστιγας, δι ’ ών δ Ζεύς παρωργισμένος 
κολάζει πρός σωφρονισμόν τό τών ανθρώπων γένος, 
ή τών τυράννων τών σληρών βιβαίως tlv ’ ή χίίρων.

Ίάκ. Ρ. Ραγκαδής.

Ό πατριώτης συγγενής παντάπασι δέν έχει, 
κ’ εις τής πατρίδος την φωνήν οφείλει νά προσέχη. 

θιόϊωρος ’Αλκαίος

Ροδόπης363 ’ 'Εδρος ποτβ^4 iieXwP^st τ«ν Αιμρν «πό τής 

Δυτικότερου υπάρχει καί τό στενόν τής Σίπκας,ενθα διέίη-

. σανοί Ρώσσοι τα Βάλκάνεια δρη καί έγένετο φονικωτάτη μάχη 

Ια ορη ταύτα ασφαλώς προασπίζουσι τήν έχεϊθεν Βούλγαρέ 

««° ’δν την ανατολικήν Ρωμυλίαν τυχόν επιθέσεων του 

εχθρο3 καταλλήλως,δε οχυρούμιναι αί’δίοδοι αύται του δρουσ I 

Αιμου^αδυνατος αποβαίνε( ή έχπέρθησις αύτών, άνευ απώλειας 

πολλου στρατού. Τοδτο χατανοουντες ήδη οί Βούλγαροι όμο- 

λογοδσιν, δτι ε> περιπτώσει πολέμου μετά ‘τής Τουρκίας, δέν 

θα βυνηθώσι να χρατησωβιν τήν ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν άλλ’ 

δποχωρήβωσι πρδς τά στενά τών Βαλκανίων, έν
θα θα δοθώσιν αι αποφασιστικοί μάχαι. Συνεπεία. δέ τής κατα- 

στάσεως ταυτης η Φιλιππούπολις δέν έχει, δρια,οίτε δυνατοί 
' . να οχυρωθη έπιτυχώς. ■’ '

λίβ3νΛί8ΐΟν ”0,° μ°'1 ίύΧάΡ'™” διστήνποιχι-

λίαν των διερχομενων μερών καί τήν θέαν τοσούτων άρναίων 
Σι,λ?ϊιζόΙ* £νο« Μ*  τά μέρη ταυτί διέρ

χεται ηδη «δηροδρομιχος συρμός καί ή επικοινωνία τών με- 

«I προσιτή, έσκέφίην 

; 4 Λ βλλ’?ι?3ϊ“ θαύματα δύναται νά όπιτελέση

l· J « Ρ««Η θέλησις και επίνοια πρδς ευημερίαν αύτής, δ-
μ- - **’?? ^ιρηνιχα: περιστάσεις τή έπιτρέπωσι τοϋτο

' i ’I*®*  το3 Αίμου έγένετο ολίγον μέν βραδέως
, ίνεχα της ανωφερείς,,διότι ούδαμου ό συρμδς διέρχεταιύπο-

; ορούς, αλλα χανονικΰς καί άπροσχόπτως, πατά
δε τη κάθοδον μας εχεΐθεν τοϋ όρους καί βαίνοντες πρδς τήν 

Σ9?ι^^ταχεϊαχ«ί^σπευσμένη.·Ωςνάέχερδίζωμεντδνά- 

πολεσθέντα χρονον χατά τήν άνοδον.

*ρ^ τ'° έ”έρας διεχρίναμεν μακρόθεν μεγάλος οι

κοδομάς, κωδωνοστάσιο χαί επιμήχεις προεξοχές, 8« τις τών 

συνοδοιπόρων προλαμβάνων,μας λέγει;

« Ιδού χαί ή Σόφια’» ‘
ν« χαί Μν/·τη * νί“ ’*** ϊβν ^«Μρων, ή πεφημ.σμέ- 

νη και προοδευουσα πρωτεύουσα του νέου τούτου βασιλείου 

ΛΧΤλη’β’“ΛΟν τά« ίύρωπαίχας αύλάς χοί ή διαδραμα- 
■ χατασ ’“3τ“ Υ«ϊ°^τα, κατα τήν αρχήν Ιδίως ζής ί

S- «Χ/*"!  ”ων ««' &««·*  έπί τη νέα πολι

κή σταδιοδρομία της. · . .
Ο συρμός έστη, πλήθος κόσμου χαί αμαξών έχειτο πρό έ- I 

μοΰ χαί μη γνωριζων ετι, ο5τε πόλιν, ούτε πρόσωπα ήρεσχό- I 

, μην^««γινόμενός παρατηρών χαί ποριεργαζόμενος τά περί έμέ.
U κατα πρώτον αφιχνούμενος είς μέρος ένθα ουδέν γινώσχει 

οδτβ την γλώσσαν τού τόπου, οφείλει νά ήναι πολύ προσεχτι

κός διότι, η ελάχιστη απροσεξία ή βία δύναται νά φερη τά με· 

γαλείτερα χαί ανεπανόρθωτα κακά.Είναι αληθές τοϋτο, άλλά 

,. ’“V, τουναντίον προφύλαξις χαί προσοχή δέν γίνονται
πολλάκις προξίνοι μεγίστων συμφορών ;

Τούτο εγώ τουλάχιστον εννόησα χαλώς έχ τών πολλών μοι 

ταξειδιων χα εχδρομών χαί συνεπώς συνήθως ούτε λογαριάζω, 

ούτε υπολογίζω,, αλλ’ ώς επί τδ πλεϊστον άφίεμαι είς τήν το

ν : 5W’και^αύτη *βίν8τβ“ μοι *«  ηναι δ ασφαλέστερος δδηγός

Οτε εσχάτως μετέθαινον από Σουλινα είς Τοΰλτσαν έπροτί- 

μησα την δια τού γερμανικού άτμοπλοίου,ταξειδεύοντος εντός τοϋ 

Δουναόεως, διαόασίν μου,ώς ταχύτερου, ασφαλέστερου και άνε- 

- . τωτέρου μέσου έν ώρα ήμέρας, έχαιρον δέ έπί τοϋ καταστρώ-

. ματος μετά τών άλλων συνταξειδιωτών μου έπί τή λαμπρά
ποταμοπλο^ μας, δι’ώραιοτάτου καιρού κτλ. δτε αίφνιδίως 

εν στενοποριά τοϋ ποταμού αναφαίνεται πρδ ημών παμμέγιστον 

: · ' τράτων αγγλικόν,, κατάφορτου έκ ξυλείας,άτμόπλοιον,οπερ μή

: ·;. δυναμενον να παρεκλίνη τής έν τω μέσφ τού ποταμού πορείας

"WwAit.ve. επιπέση καθ ημών καί μας καεασυντρίψη.Ούτε 

καιρος,^ουτε χώρος δπηρχε πρδς σωτηρίαν, διά λοξοδρομήσεις 

η οπισθοχωρησεως, ό δέ θάνατος παρουσιασθείς ούτως αποτό- 

μ»ς γυμνότατος'πρδ ημών, πάντες έκινήθησαν όπως όιφθώσι 
είς το ίίϊωρ. Εγώ συλλογισθείς τδ τυχηρόν καί πεπρωμένου 

σταυρώσας απαθώς τάς χεϊρας έστην άναμένων τδ τέλος. Τινές 

έκλαιον, τινές δέ έπεσαν ' έπί τοϋ καταστρώματος πρηνείς . Ό

πλοίαρχος, έλλην τδ.γένος, ώχριάσας, είσήρχετο καί έξήρχετο 

| του διαμερίσματος του πηδαλίου, χωρίς νά δύναται τίποτε νά 

πράξη, ο δε πηδαλιούχος έστρεψεν όρμεμφύτως τδ πηδάλιου 

πρδς την ξηραν Η κίνησις -αυτή· καί ή τύχη μας έσωσε* * 

Οιοτι, ειδον το πελώριον σκάφος μετά μεγίστης ταχύτητος βαϊ- 

νον παραπλευρως τού ήμετέρου, μόλις προσάψαντος αύτώ διό

τι εν τοιουτοις κινδύνοις δίδεται ή μεγαλειτερα ταχότης’ τού 

ατμού και τής κινήσεως, όπως ή σύγκρουσις γίνηται άκαριαία, 

ηττον ακίνδυνος καί πρδς άποφυγήν σφηνώσεως τών πλοίων 

και προσκολλησεως έπ’αλλήλων / '
Έσώθημεν τυχαίως !

Έν^ λοιπόν παρετήρουν πέρίξ έμού, χωρίς ν’άποφασίζω τι 

περί της διευθυνσεως μου, μέ πλησιάζει τις μέ ειδικήν ένδυ- 
μασίαν και ^ιλιχιον, εφ’ οδ έγέγραπτο «Hole) Petersbourgsxal 

ειτα άλλοι ομοιοι του,.όίτινες μοί λέγουσιν έν βία καί έπανειλη- 

ι “HoleI Peiersbourg» «Hotel Europa» «Hotel Macedoine»
| «Grand Hotel Paris» «Hotel prince BoriU *τλ.

Τους παρατηρώ μειδιών, πάντες όμιλοϋσι Βουλγαρικά καί 

σκεφθεις δτι πρεπει να καταλύσω είς ξενοδοχεϊον, προτιμώ τδ 

«Prince Boris» ήτοι ξενοδοχείου της «πρίγκιπος Βογόριδος» 

διότι αυτό μοί εχτύπησε περισσότερον είς τδ οδς χαί διότι δ 

υπάλληλος αύτοϋ εγνώριζε τήν ελληνίκήν.η μάλλον ήτο ελλην 

εκ Μακεδονίας, ώς μοί έλεγεν.

Έπιθάντες άμέσως άμάξης'διηυθύνθημεν πρδς τδ ξενοδοχείου 

διελθόντες αρκετόυ διάστημα δι’ δδώυ όμαλωτάτωυ, ευθέων καί 

ευπρεπέστατων, καί δι’ οικιών καί καταστημάτων μεγάλων 

ιδίως, ώραίων, καινουργών καί ώραιοτάτων. Ή πόλις αίΐτη εί

ναι νέα καί έχει λαμπροτάτας οικοδομάς καί κτίρια.

_ Άφίχθημεν λοιπόν μετά ίν τέταρτον είς τδ ξενοδοχείου 

ι αυτό, κείμενον εν κεντρικωτάτη θέσει καί μοί παρεχώρησαν ώ- 

ραίον και ευρύχωρου δωμάτιον, είς τό μεσαίου διαμέρισμα, πα- 

ραπλευρωςτοϋ της διευθυ^τρίας, γαλλίδος τό γένος, πεντηκον - 

τουτιδος περίπου και φιλοφρονεστάτης γυναικός.
Άμέσως έξήλθονκαί μετέθην είς τά ώραιότερα μέρη τής 

πολεως. Κα( δη εις'την πλατείαν όπου κείται ή Μητρόπολις 

των Βουλγάρων, ώραϊοςκαινουργής ναός, καί δπόθεν δι' ευρύ

τατων ωραίων οδών μεταόαίνει τις είς τά ανάκτορα τού Φερδι- 

νανδου,έπί άνωφεροϋς πλατείας κειμένων καί είς τάς μεγαλει- 

τέρας εμπορικός οδούς, πληθούσας ώραίων καταστημάτων,ξένο- 

οοχβίων χαι μεγάρων.

Έκ πρώτης άπόψεως ήννόησα, ότι εύρίσκομαι έν ώραιοτά- 

τη και εκτεταμένη πόλει, ής αί οδοί καί οίκίαι είσίν εύρεϊαι, 

εκτενείς και καινουργείς.
Ήτο 7 ώρα της έσπέρας καί έσκέφθην πριν ή μεταδώ πρδς 

συναντησιν φίλων καί συνδρομητών, νά περιερνασθώ πρώτον 

την πολιν ταύτην, ητις μοί ήρεσε πολύ έκ πρώτης άπόψεως. 

I , _ Ι* ι*ράν  ράόδόν μου άνά χεϊρας, ώς μόνον σύντροφόν

ι εν τη ξένη ταύτη χώρ?, διηυθύνθην πρδς τά ανάκτορα, άτ(να · 

εισι μεν μικρά, αλλα περιβάλλονται ύπδ ώραίου εκτεταμένου 

κήπου και έχουσι σχέδιον ίδιόρυθμον μέν, άλλά κομψόν. Παρά 

τη μεγάλη θύρα έφύλαττε σκοπός,'βαδίζων βραδέως κατά μή

κος του προ αυτής πεζοδρομίου,άπεναίτι δ’αύιών κεϊνται διάφο

ροι μεγαλαι οίχοδομαί καί ξενοδοχεία, μετά μεγάλων εμπορι

κών καταστημάτων κάτωθι αυτών.
Έπροχώρησα όπισθεν τών άνακτόρων.- όπου ενώ ένόμιζον, 

οτι η πόλις, έκεΐ που θά έπεραιοϋτο, τουναντίον έμεινα ένεδς πρδ 

εκτεταμένου διαμερίσματος, ένθα έόλεπον λαμπροτάτας οικοδο

μάς και εύπρεπεστάτας κανονικός οδούς· ’Ενταύθα είναι ή νεω- 

τέρα.αριστοκρατική πόλις καί όπου ιδίως εκτείνεται αυτή.
Ευχαριστούμενος, προύχώρησα καί στάς πρό λέσχης τινδς 

ενεθυμηθην τοϋ Σταμπούλωφ καί ήρώτησά τινα διερχόμενον, άν 
γνωριζη την ελληνικήν.

” θΧι» Ρ·0’1 λέγει, είμαι γάλλος.

Ενταύθα, ώς γνωστόν, ύπάρχουσιν ολίγοι έλληνες.

Γοτε τδν ηρώτησα γαλλιστί,αν αυτή είναι ή λέσχη τών πο

λιτικών και -αν ενταύθα έφονεύθη ό Σταμπούλωφ.

— Μάλιστα, έδώ ήρχετο, μοί λέγει, πάνυ εύγενώς.

1X8 δ· ολίγον περαιτέρω,πρδς τήν γωνίαν.
— Εδώ, έξηκολούθησεν, τφ έπετέθήσάν καί τδν «κακοποίη

σαν, εκεί δέ πλησίον τή; θύρας είχε κατορθώσει νά μεταόήπη- 
δήσάς της αμάξτ^ς. ίπου τον χατεσννέτρζφαν.

Ειτα παρέκαμψα τήν οδόν ταύτην καί ήκολούθησα μίαν εΰ- 

θυτατην, όπισθεν τών ανακτόρων καί πρός περίπατον άγουσαν, 

ως ειδον, εκ τοϋ πλήθους όπερ διηυθύνετο πρός τά έκεϊ, καί 

μετ’ ολίγον εύρέθην πρδ κομψότατης απομεμονωμένης οικοδο

μής, ήτις έφερε καί τδ Βουλγαρικόν στέμμα ανωθι τής θύρας 

αυτής. Ώμοίαζε δέ έν σμικρφ πρδς τδ ήμέτερον βουλευτήριον.

—Τί είναι έδώ; ηρώτησα τινά διερχόμενον, γαλλιστί.

— Ή βουλή, μοί απήντησε.

Μετ’ ολίγον δέέπιστρέψας,διήλθον μερικός κεντρικός οδούς, 

όπου συναντήσας ξενοδοχείου τι του φαγητού μέ πλήθος κόσμου 

εντός,αύτοϋ είσήλθον καί έφαγον καί έγώ,διότι άληθώς έπείνων. 

Υπηρέτης τις ώμίλει τήν ελληνικήν καί τούτο μέ ηυχαρίστησε. 

Αφού δέ παρέμεινα έπ ’αρκετόν, μή άκουων άλλο, η την ακα

τανόητου δι’ έμέ βουλγαρικήν διάλεκτον, έξήλθον έκεΐθεν και 

μετέθην εϊς τι κσφφενεΐον, μεθ’ δ άπεσύρθην είς τδ ξενοδο

χείου μου, πρδς ύπνον.

("Επεται συνέχεια)

ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΑ ΕΝ ΡΩΜΗ

Οί Ταύρχοι αγώνες, έν Ρώμνι τό πρώτον έγκα- 
ταστάντες ύπό Ταρχννίου τον Άλαζόνος, κατ’ά- 
πομψπσιν τών Ταραντίων αγώνων μετά μεγάλην 
έπτδημταν, είς τάς ύποχθονίους θεότητας, τόν 
Πλοιίτωνα καί την Περσε^όνην κα\ προσέτι είς 
τόν Δία καί την Ήραν και μετά ταντα και είς τόν 
Απόλλωνα καί τήν Άρτεμιν άφιερωθέντες, Ασαν 
Λ έπισημοτέρα εορτή ή τέρ^ις τών τότε Ρωμαίων 
αρχόντων· Τό πρώτον έγένοντο ώς έξιλεαστήριαι 
θνσίαι πρός τούς θεούς, καί βραδύτερον ένεκα της 
φυσικής ροπής καί άντιστάσεως τών ένόρχων βοών, 
οΐτς μετεχειρίζοντο είς τάς θυσίας των, κατά τών 
φονέων αϊτών, πιπτόντων πολλάκις άθρόως, άνέ- 
λαβον είδικοί τανροδαμασταί την ίεράν ταύτην ερ
γασίαν. Άλλά πολλάκις τοσοϋτον ένδιαφέρον άρ
χοντες καί λαός έπεδείκννον πρός τούς αγώνας 
τούτους, ώστε βαθμηδόν διηργανώθησαν ταυρομα
χικά τοιαΰτα θεάματα καί δη πολυτελεϊ θέατρα έ— 
πισήμως κατεσκενήσθησαν.

Τό αίμοχαρές τούτο έθιμον εΐσήχθη μετά ταύτα 
είς Ισπανίαν όπου έδόθη ύψίστη ίπποτικ'Λ σημασία, 
καί βραβεία πολυτελή έδίδοντο τοϊς γενναίοις νικη- 
ταις ταυρομάχοις.

Όπως όμως όλα τά ανθρώπινα, δέν Αδύνατο 
ή νά παρακμάση, αφού έπί πολύ ήκμασε καί τό 
βάρβαρον τούτο έθιμον, μετά τήν ύποταγήν τού 
άνθρώπον είς φιλανθρωπικώτερα αίσθήματα ίδια 
δέ μετά τήν έγκατάστασιν έν τώ κόσμω τών χρισ
τιανικών ίδεών καί δογμάτων· "Ηδη δέ ούδαμόσε 
παρατηρεϊται έν τή ύφηλίω μας χώρα πάλη θεαμα
τική τοιαύτη ανθρώπου πρός ζώον, διότι πανταχού 
ένεκατεστάθηααν οί έκπολιτιστικοί, φιλάνθρωποι 
καί κινωνιστικοί νόμοι.

φ. Π.

Ο ΦΑΚ.ΕΛΛΟΣ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ

Μεγάλαι καταβάλλονται προσπάθειαι έν Λονδίνω ύπό τής 
Γερμανίας, Αύοτρίας καί Ρουμανίας, όπως έπιτευχθή ή διά 
Κωστάντσας άποοτολή τού ψακέλλου τών ’Ινδιών.

Ή διεύθυνσις τών ταχυδρομείων της Βρεττανικης αύ- 
τοκρατορίας μελετά ήϊη τήν αλλαγήν ταΰ δρομολογίου τών 
ηαχυδρομείων, έχουσα ύπ’ οψει τήν καταοκευήν τοΰ ύπερ- 
αιοη^ειακοϋ οιδηρδρόμου, δι ’ ού ή μεταίύ ’Αγγλίας, ’Ια
πωνίας καί Σινικής Καναδά Αΰοτραλίας άπόοτασις θά έ- 
λαττωθή άπό αγ ημερών είς δεκαπέντε μόνον. Μέχ^ις ου 
όμως άποπερατωθή ο οιδηρόδρόμος ουτος, ώς καί ό τής 
Μ. Άοίάς και Περσίας, ό φάκελλος τών Ινδιών κατ’α
νάγκην οφείλει ν’ άποστέληται μέοον Σουέζ.

Όπως έννοήοη τις τήνμεγάλην σημασίαν τών προσπαθει
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ών τών διαφόρων Κρατών πρός επιτυχίαν τής διά τών χω
ρών αυτών διελεύεσως τών αγγλικών φακέλλων,παραθέτο— 
τεν τά διάφορα ποσά, τά όποια πληρώνει τό αγγλικόν τα- 
χυδρσμεΐον διά τι^ν μεταβίθασιν αυτών.

δ,φοοο,οοο μάρκάς διά τό ταχυδρομεΤον τής Αυστρα
λίας.

1,200,000  μάρκας διά τό τοϋ Καναδά και Σινικής., 
ό,δοο,οοο μάρκας διά τό τοΰ Καναδά καί Σινικής διά 

Σουέέ.
όοο,οοο μάρκας διά τό τοϋ Δούβρης καί Καλαί. 
ι ,όοο,οοο μάρκας διά τό τοΰ Καλαί Βρεντησίου.
Έν όλω μάρκας ιι,ροο,οοο.
Τούτου ενεκα ή Ρουμανία, ύποστηριζεμένη- ύπό τής. 

Γερμανίας, προσπαθεί νά έπιτύχη τήν διά Κωστάντσας ά- 
ποστολήν τοϋ φακέλλου τών ’Ινδιών και πρός τούτο υπέ
βαλε σχέδιον εις τήν διεύθυνσιν τών αγγλικών ταχυδρο
μείων.

Κατ’ «ύτό ταχεία αμαξοστοιχία άνευ έπιβατών θ ανα- 
χωρή έξ Όστάνδης έκάστην τρίτηυ εις τάς φ μετά μεσημ
βρίαν καί θά φθάνηεΐςτάς ρ 35 τό έσπέρας τής πέμπτης 
εις Κωνστάντσαν. ΈκεΤθεν δέ ιδιαίτερον ατμόπλοιου τής 
δημιουργηθησομένης γραμμής Κωστάντσας-’Αλεξανδρείας 
θά μεταφέρή κατ’ ευθείαν τόν φάκελλον εις Αλεξάνδρει
αν. Ή διά τής γραμμής ταυτης έπιτυγχανομένη οικονο
μία χρόνου ε’ναι μιας ήμέρας. Έάν δέ καί τά λοιπά έν- 
οιαφερόμενα κράτη διοργανώσωσι γραμμήν όμοίαν πρός τήν 
τοΰ Βρενδησίου, ήτοι καθαρώς ταχμδρομεικήν, άνευ έπιβα- 
τών, οϊτινες κατ’ άνάγκην έπιφέρουσι βραδύτητα, τό Α
νατολικόν ταχυδρομεϊον τής Εύρωπης θά φθάνη είς Πόρτ 
Σάϊδ κατά τό έξης δρομολόγιου,εντός 115 ωρών καί 3ο λε
πτών.

’Αναχωρούν τό σάββατον έσπέρας έκ Λονδίνου εις τάς 
ρ, <θά φθάνη είς Βρυξέλλας τήν Κυριακήν εις τάς 4 και 3ο 
τής ποωίας, εις Κολωνίαν είς τάς ρ, εις Φραγκφούρτην 
12 και 3ο μεσημβρίας, είς Φύρτξβουργ 2 καί 5ο μετά με
σημβρίαν, είς Πασάουεϊςτάς 8 τής έσπέρας, είς Βιέννην 
ι μετά τό μεσονύκτιον,είς Βερτσορόβαν 2 καί 3ο μετά 
μεσημβρίαν τής δευτέρας καί- Κωνστάντσαν είς τσς 3 καί 
3ο τής πρωίας τής τρίτης· ήτοι θά διατρέχη 2,^ρ5 χιλμ. 
είς 5φ ώρας καί 3ο λεπτά. Είς Κων)πολιν θα εύρίσκε- 
ται είς τάς φ καί 3ο μετά μεσημβρίαν τής τρίτης καί είς 
Πόρτ Σάϊδ είς τάς φ τής πέμπτης, ήτοι έν όλω ^,^65 
χίλιομ. είς 115 ώρας καί 3ο λεπτά,

Βέλτβος
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Είν’ ή ψυχή ωκεανός καί <ΐ; αΰτή;·-τά βάθη, 
ώ I πόσα πόσ’ ανώνυμα περιδινοϋνται πάθη.

Σ. Ν. Βασιλειάδης.

Tie έξ ήμων δέν ίχλαυσίν είς μνήματα θανόντων, 
καιτίς δέν . άνεπόλησι τον θάνατον δακρύων;

. Καί όμως &ν τάς συμφοράς έγνώριζε τών ζώντων, 
ουδέ μ’έ'ν δάκρυ ήρεμον θ ’άντήλλασσε τον βίον.

Δν,μ. Άλεξανδρίδης. 

θέ ν ’άπολαύσ ’ είς ουρανόν μειδίαμα τοϋ Πλάστου 
δ είς τόν κόσμον παρελθών χωρίς ν’ άφήση Ιχνος; .

’Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαδής. 

Τών ποιητών είναι τάφος δ βίος αυτοί αποθνήσκουν 
άμα τό φως της ημέρας μέ ομμα θολον ατενίσουν.

Ίωάνης Καμπούρογλους.

Είναι άψυχος παρθένος π«ν άνθύλλιον ώραϊον 
κ’είναι ή παρθένος άνθος, άλλά έμψυχον άκμαΐον!

ΔΑ. Κορομηλάς

ΣΙΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Φαίνεται οτι ή άρχή της υφαντουργίας ε’σχε παρ ’ άπασι 
τοΐς.‘λαοις τήν αυτήν βάσιν καί έξέλιζιν. Τό αΰτό ξύλινον 

’ικρίωμα, ή αύτή ιστορική κερκίς, ή πλέκουσα τό ύφασμα. 
Τό δέ παράδοξον, δτι καί μέχρι τής σήμερον ε“τι, δτε το- 
σαύτας θαυμασίας προόδους έποιησατο και .η μηχανική και

ο άτμός καί τοσοΰτον ευρέως ένεκατεστάθησαν αί χεϊρες ύπό 
τών μηχανικώς κινούμενων μοχλών, τροχών καί ελασμάτων 

, παρατηρεΐται έτι ή αρχική βάσις'τής θαυμασίας προόδου 
τής υφαντουργίας.

Κά'ι παρ’ήμΐν καί παρά τοΐς Σίναις, ώς παρίστησιν ή 
ήμετερα <ίκών^ ή αΰτη βάσις τοϋ αύτοΰ συστήματος έπε— 

' κρατεί. ’Εάν δέ άνατρέξωμεν καί είς τά μουσεία τής Αίγύ- 
πτου, έΰρίσκομεν παραδόξως λείψανα ύφασμάτων καί έργα- 
λείων δμοίας τέχνης.

Φρίκ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

34 /ίίε-ιχμα.
Είμαι θηριοδέστατον ,
Καί ζώο» φοβερό».' 
Μέ σώμα μεγαλοπρεπές 
Καί λίαν Ισχυρόν. 
"Αν μ’ άφαιρέσης, γράμμα τι, 
Γίνομαι τρυφερά 
Τροφή καλή καί θρεπτική, χ
Λευκή καί καθαρά.

35. Αίνιγμα.
Δεν κατοικώ επι τής γης 
Δέν μένω εις αοτέρα, 
Μέ βλέπεις δμως πάντοτε 
Καί νύκτα καί ήμερα. 
Χρυσό καί λευκό καί μελανό 
Χοώμν έμέ στολίζει. 
Ή νύξ όμως ή σκοτεινή 
Είς πένθος μέ βυθίζει

W. Χ«χίνη?.

Λύβεοφ τώνέν τώ ύπ’άρ. 13 φύλ. αινιγμάτων·
30. Αίνιγμα = Αιων'Άας Αίαν.

"Ελυσαν αυτό’ Ή Δεσποινίς Μαρία Βρυώνη έκ Πειραιώς, 
ό κ. ’Αλέξανδρος Καραμέροί έκ Πατρών δ κ; Μιχ. Σκαλίβερος 
έκ Πειραιώς δ κ. Πέτρος Άλεξανδρόπουλος έκ Κανοπόλεως, 
δ κ. Ν. Μάνεσης έκ Τριπόλεως.

31. Αίνιγμα Ίστος-Σϊζος.
•’Έλυσαν αΰτό· Ή Δεσποινίς Μαρία Βρυώνη έκ Πειραιώς, δ 

κ. .Αλέξανδρος Καραμέρος έκ Πατρών, δ κ. Μιχ. Σκαλίβαρος 
έκ Πειραιώς, ό κ. Β Βασάνο; έξ ’Αθηνών, δ κ. Ν. Μάνεσης 
έκ Τριπόλεως. ή δεσποινίς 'Ελένη Φωκά έκ Πειραιώς καί δ 
κ, ’Αλέξανδρος Μιχαηλ'ιδης έξ Αλεξάνδρειάς.

Π. A. G a r a-F a α r e ί. Δύνασθε νά μάς άποστείλετε 
συνδρομήν σας διά ρουμανικών χαρτονομισμάτων. — Γ. Π Σ. 
Γενιτσέκ ’Επιστολή μιτά..συνδρομής έλήφθη. Ευχαρι
στούμε» Άπόδειξις μετ’ άριθμοΰ— Μ. J. Β. Π ε ι ρ α ι ί. 
Λύσεις ίχουσι καλώς, ’Αντιγόνη Σας χαιρέτα και έπιφυλάσσε- 
ται νά ελθη ημέραν τινά αυτόθι.—X. X. Σ ο ϋ μ λ α.’Επιστο
λή Σας έλήφθη. Εΰχαριςτοΰμεν πολύ, γράφομεν ταχύδρομι- 
κώς — Κ. Λ. Κ ά ΐ ρ ο ν. ’Επιστολή Σας έλήφθη, αριθμός 
Λαχείου Σας 3653 άπόδειξις .στέλλεται ταχυδρομικώς—Μ.

' Ν- Μα σ σ α λ ί α ν. Συνδρομή Σας έλήφθη, εΰχαριστοΰμεν, 
άπόδειξιν Λαχείου Σας αποστέλλομεν ταχυδρομικώς—Η.Π.Μ. 
Άνόβε^ον. Άποροΰμεν επί καθυστερήσει φύλλων, εντού
τοις Σάς αποστέλλομεν έκ νέου αυτά και γράφομεν.— Ε Φ. 
Κέρκυραν' ’Επιστολή έλήφθη ταχυδρομικώς γράφομεν έν 
έκτάσει. Κ. Ρ. Σ μ ό ρ νην Συνδρομή Σας έλήφςη άπόδειξιν 
μετ’ αριθμού λαχείου Σας λαμβάνεται ταχυδρομικώς — Θ. Λ. 
Παρισίους. Ταχυδρομικώς γράφομεν, εΰχαριστοΰμεν έπί 
τή αποστολή συνδρομή Σας· , εΰχόμεθα επιτυχίαν έν τώ Λα· 
χείφ — .Ν. Σ. Ζ ά κ υ ν θ ο ν. Συνδρομή Σάς έλήφθη, εΰχα- 
ριστοΰμεν άπόδειξιν μετ' αριθμού λαχείου αποστέλλομεν ταχυ
δρομικώς. Δ. Ρ. A. Τ ε ρ γ έ σ τ η ν Οΰδεμίαν επιστολήν Σας 
έλάβομεν μέχρι τοΰδε, προσεχώς άπαντήσωμεν — Β. Φ- θή- 
ρ α ν. Περί όσων μας γράφετε ουδόλως δυναμεθα νά άπαντή- 
σωμεν θετικώς. Ταχυδρομικώς Σας αποστέλλομεν άπόδειξιν 
μετ’ άριθμοΰ λαχείου Σας Γ. Δ· Κ α ι σ ά ρ ε t α ν. Έλήφθη· 
σαν, εΰχαριστοΰμεν, ταχυδρομικώς γράφομεν Ν. Σ- Λ. Κ έ ρ- 
κ υ ρ αν. 'Αριθμός άποδείξιώς Σας 4015, απωλεσθέν φυλλά- 
διον άπεστάλη — A. Β Ν έ α ν Ύ ό ρ x η ν. ’Επιστολή Σας 
έλήφθη μετά τής συνδρομής Σας. Άπόδειξιν άπεστείλαμεν μετά 
τοΰ έν αΰτή άριθμοΰ τοΰ λαχείου — Δ. Κ. Σ. ’Αλεξάν
δρεια ν.’Αριθμός λαχείου είναι δ πρδς τά δεξιφ τής άποδεί- 
ξεως αριθμός, δ αριθμός τής άποδείξεως και οΰχί δ τής σελίδος 
λογίσμοΰ, ώς μάς γράφετε—Λ. Ξ. "Υδραν. Έλήφθη ή 
Συνδρομή ’Υμών, άπόδειξις άπεστάλη, λεξικόν τοιοϋτον οενεύ-

• ρίσκεται έν Άθήναις.' — Α. Γ· Π. ’Αθήνας Λύσεις ε- 
χομεν καλώς.— Α. Λ- Κ ύ π ρ ο ν. Φύλλα εξακολουθώμεν . 
άποστέλλοντες αυτόθι, γράψατε μας τσΰς αριθμούς τών άπολε- 
σθέντων φύλλων όπως σας τά άποστείλομεν.— Κ. Ν. Σύρον 
Σάς μετεγράψαμεν αυτόθι — Ν. Ρ. θ. Σ π έ τ σ α ς. Ταχυ
δρομικώς άπαντώμεν.— Ν. Δ: Σ. Κύπρον Άποστείλατε 
συνδρομήν Σας έγκαίρως όπως συμεθέξετε τοΰ λαχείου. Δύνα
σθε νά άποστείλετε ταύτην απ' εΰθείας . πρδς Ήμας.

Έ» Άθήναις ex τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ.


