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I
Ϊr Η ΘΕΩΡΙΑ TOY OHM

Πολλοί ολίγοι των τηλεγραφικών ύπαλλήλων παρ’ήμϊν 
γνωρίζουοι τί έσΤι θεωρία τοΰ Ohm. Χαριν δέ αυτών 
έπεξηγοΰμεν αυτήν μετά τώνίστορικώνλεπτομερειών της.

Μέχρι τοΰ i8a0 έξήγησις τού τρόπου τής διαδόσεως 
τοϋ ηλεκτρισμού ήτο εντελώς Αόριστος καί ασαφής, πάντες 
δέ οί πρό τής έποχής ταύτης καταγινόμενοι είς χά ήλε- 
κτρικά, δέν ήδύναντο νά εύρωσι νόμους σχετικούς, καθο
ρίζοντας τά τών ιδιοτήτων αύτοϋ- άλλ’ ούτε καί ήδυ- 
νήθησαν νά καθύποβάλωσιν αυτόν εΐς ούδεμίαν μονάδά 
μέτρου, ώς μετά οΰδενός ετέρου, σώματος ή δυνάμεως 
ουναμένου τοΰ ηλεκτρισμόν νά συγκριθή. 'Επομένως οι 
τότε1.ηλεκτρολόγοι διετέλουν είς εντελή άγνοιαν τής δυ
νάμεως, άντιστάσεως καί τάχύτητος αύτού.

Κατά τήν εποχήν ταύτην ,ήθέλησαν νά συγκρίνωσι τό 
ηλεκτρικόν ρευστόν, ώς τότε ωνόμχοαν τόν ηλεκτρισμόν, 
πρός τό φώς, ένεκα τής μεγάλης τάχύτητος άμφοτέρων, 
καί έπί τή βάοει τής αρχής τούτης έμελλον ήδη νά κα- 
θορίσωσιν ενδείξεις καί πορίσματα, ήτοι έπί εδάφους με- ·. 
λέτης εντελώς ακαταλλήλου καί άγονου, ότε. ή αλήθεια 
ήρξατο νά ύποψώσκη ύπό τήν πραγματικήν. αύτής ιδιό- 

. τητα έν περιπτωσεσιν εντελώς, άπροσδοκήτοις καί παρα
δόξως ξέναις. ■■■·,'.-·

*Ο Ohm, ούχί ηλεκτρολόγος ή φυσιολόγος, αλλά μα
θηματικόςγερμανος, άπροσδοκήτως σκεφθείς, ότι ή διά- 
δοσις τού ηλεκτρισμού δύναται νά προσωμοιάζη πρός τήν 
τής θερμότητος, έφήρμωσεν εΐς τόν ηλεκτρισμόν τάς έπί 
τής διαοόσεώς τής θερμότητος διατυπώσεις τοΰ Four- 
Tier καί Poisson, κατω'ρθώσας όύτω σαφέστατα κάί ακρι
βέστατα νά προσδιορίση τούς ώραίους όντως νόμους περί 
τών ηλεκτρικών ρευμάτων, ούς βραδύτερου ή πείρα έπε- . 
κύρωσε καί άπεδεχθη ώς νόμους τοΰ.Ohm.· Έκτοτς οί 
νόμοι οδτοι φέρουοι τό όνομά του.

’Αλλά διά νά καταοτήοη τις όλό-κληρόνκλίμακα ύπο·, 
γισμών έπίτοιούτου ζητήμα'τος, έν έποχή,καθ’ήν αί 
ΐδέαι τωνφνσικών ήσαν έστραμμέναι έΐς δλως αντίθετον 
διεύθυνσιν*έδέι να ήναι μάλλον φιλόσοφος ή φυσιολόγοςί- 
καί άκριδώς διόίι ο Ohm ήτονΊδιως μαθηματικός, ήου· 
νήθη νά-.έγκαταστήση, άνευ πρόϊαταλήψεως καί απαι
τήσεων, τήν λαμπράν -αύτού θεωρίαν. Έν τούτοις, παρά 
τω έπιστημονίκώ κόσμω αί έργαοίαι αύτού δέν έτυχον 
τής προσδοκωμένης άμεσου επιδοκιμασίαςκαί άποδοχής-, 
τουναντίον δε άπερρίφθησαν καί έγένοντο Αφορμή προ
σωπικής καταδιώξεως καί μέχρι καί αυτής τής θέσεύς 
του.ώς καθηγητοΰ. Μόλιςδέ, μετά δεκαετίαν Ιδίως όπόταν
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ό Πουλιέ καθώριζε τούς αύτόύς νόμους πειραματικώς, 
έπανέλαβον τήν κατά τοΰ Ohm άναθεώρησιν τής έκοτρα- 
τίας των' καί έξετίμη,σαν τήν. αξίαν .τής άνακαλύψεώς 
του. Καί μίλα ταΟτα αποδεχόμενοι τάς διατυπώσεις ,τόΰ 
διασήμου τούτου μαθηματικού οί φυσιολόγοι,-μέχρι τοϋ 
έτους 186ο δέν ήθέλησάν· ν’ άποδεχθώσι τήν παρά τοΰ 
Ohm γενομένην άφομοίωσιν τοϋ τρόπόυ τής διαοόσεως 
τοϋ ήλεκτρισμον πρός τόν τής θερμότητος.· οΰτω δέ 
πράττοντες έξήγαγον τοσοΰτον αντιφατικά περί τής 
τάχύτητος τής διαδόσέωςνοΰίήλεκτρισμοΰ αποτελέσματα 
ώστε ήναγκάοθησαν νά παραδεχθώσιν, ή ότι τά γενόμενα 
πρός καταμέτρησιν τής? τάχύτητος ταύτης πειράματα 
κακώς έγένοντο, ή ότι.αί ύφιυτάμεναι γενικώς περί τής 
διάδόσεως τσΰ ηλεκτρισμού Ιδέαι των ήσαν έσφασμέναι.

Πρός τό τέλος τού 18^5 έτους ό Gaugain κάλλιστος 
φυσιολόγος, όοτις άπό τίνος κατεγίνετο είς τήν έξακρί- 
οωσιν των νόμων τοϋ Ohm, υπό τήν έποψιν τής διαδό- 
σεώς τοΰ ηλεκτρισμού διά μέσου τών κακών αγωγών, 
άνεζήτηοε τά.αίτια Τής διαφωνίας ταύτης καί ευρεν 
αμέσως τήν λύσιν τοϋ αινίγματος, βεβαιωθείς ότι ό 
ήλεκτρισμός, αντί νά διαδίδεται ώς κύμα, δίκην ήχου ή 
φωΐός, διαδίδεται, τουναντίον,· ώς ό Ohm έφθέγξατο 
ώσπερ ή θερμότκ[ς έν μεταλλική ράόδω θερμαινομένή άπό 
τής μιας αύτής άκρας κάί ψύχραινομένη άπό τής έτερας, 

, Έν .τοιαύτη δέ. περιπτώσεις ^ τε θερμότης καί ή ψύξις 
συγκοινων,οϋσι βαθμηδόν άπό τών άκρων τής ράόδου πρός 
τά έσω βαίνουσαι και έφ ’ όσον ή διπλή αύτη θερμαντο- 

ί ψυχική κίνησις πρός το μέσον τής ράβδου ταύτης έπε- 
κτείνεται,τά άρχικώε θερμαχθέντα καί ψυ^ρανθέντα μέρη 
άποκτωοι καί άπόλλυσι .ποσότητα· θερμότητος έπί μάλ
λον μεγαλειτέραν, μέχρις ότου, συναντωμένων τών δύο 

; θερμαντικών κινήσεων, τά διάφορα σημεία τής ράβδου 
.. ίταύτης άπόλλυσιν, άφ' ενός τοσαύτην θερμότητα^ όσην 
; άπρκτώσιν άφ’ ετέρου. Τότε δέ μόνον ή θερμαντική ΐσορ-, 
! ροϊτιά άποκαθίσταται, ή. δε διανομή τής θερμότητος έφ’ 
‘όλων τών μερών τής ράόδουδιαμένει πάντοτε" ή αυτή. . 
ί Τούντεύθεν οί φίσιολόγοι έκάλεσαν αυτήν δ ι αρχ ή 
: θ ε ρψ σ ν τ ι κ ή ν κ ατάστασιν. Άλλά πριν :.ή ,με- 
j ταλλική τις ρά.βδοςφθάση είς «τοιαύτην κατάοτασιν,άπαι- 
τεϊταί . διάρκεια , χρόνου πλέον ή ήττον μακρά, -κατά,τόν 

ί βαθμόν. : τήςθερμαντικής' αύτής άγωγιμότήτός κάί ή 
j δίάρκέίάί: αύτη,·; καθ' ήν έκαστον σημεΤον τού θερμαινο- 
: μόνου σώματος άλλάσσει άκατάπαύστως. θερμοκρασίαν, ■.? 
, καθίστησι περίοδον μ ε,τ.α 6 λ ητ ή ν, ήτις,. έάν 
[ ή άμοίρτήί' τής διαδόοεως-·. τής ■ θερμότηΤος μετά τής . 

διαοόσεως τοΰ ήλεκρισμοΰ αληθεύει, δέον νά υψίστα,τ,^ιΐ· 
κατά τάς πρώτας οτιγμάς τής διοχετεύοεως τοϋ ρεύ
ματος, διότι κατά τήν περίπτωοιν ταύτην ηλεκτρικόν τι 
ρεύμα ούδέν άλλο είναι ή τό αποτέλεσμα τής ισορρο
πίας, ήτις τείνει ν’ άποκαταστηθή άπό τοΰ ενός είς τό 

, έτερον, άκρον τοΰ κυκλώματος μεταξύ δύο διαφόρων ήλ 
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κτρίκών -Katiai»t4q^^?ytS/yii0e^uy έκ τής ενέργειας τής . 
οτήλης καί πασίοτώ^ν- οίΛ'επ^'Τ.άς δύο διάφορούς θερ-

../μοιφαφς;<βΜΪ^^9θ^*'''
Άναμφιέολως ή περίοδος αύτη, ή μεταβαλλόμενη ου» 

νωδά τή ομικρότητι τοϋ ήλεκτρικοΰ ρεύματος έΓναι είς.
' άκρον βραχεία, άλλά προκει^ενου περί κυκλωμάτων με- 
. γάλου μήκους» ώς καί' περί διοχετεύοεως βραδεία!: δια 

μέοον κακών αγωγών, ή περίοδος αύτη δύνάται νά· 'ώττο- ?
. λογιοθή καί ακριβώς τούτο διά τοΰ πειράματος το.υ A 

Gaugain άπήλαυσεν. Έκτοτε δέ ούτος ανεζήτησε τούς
■ νόμους τής διοχετεύοέώς: τοΰ ρεύματος '.κατά την ji«to- ; 

βλητήν τάύτην περίοδον καί εξηκρίβωοε μεταξύ άλλων 
νόμων, ότι ο άπαιτόύμένος χρόνος, ϊνα ρεύμα τι ψθάοη. 
είς τήν μόνιμον άύτόύ κατάοταοιν έν τινι κϋιέλωμάτι,.’ 

' αύτοΰ ενταοιν, -
εΐναι άναλόγος πρός τά-τετράγωνον τού μήκους τοΰ 
κυκλώματος τούτου. Καί τδ αποτέλεσμά τόΰτο ούχί ' 
μόνον ο. Ohm είχε προίδει άλλά καί μαθηματικώ,ς είχε 
διατυπωθεί έν τή έξιοωαει τών όρων, ' διά τής παρα- 
οΐάρ^ΐς -της Τών -διαφόρων σημείων τοΰ .κυ
κλώματος 'έν Τή μεταβλητή περιόδω τής έντάσεως τών

. Ούημς ο Ο1$Φ, όατις δέν ήτο φυοιολόγος είχε πρώτος 
μνφκί^ώφει διά τής ουνάμεως τής . κρίοεως φαιν,όμενον, 
δπερ ρι φυσιολόγοι μήλις μετά τριάκοντα- τέοοαρα έτη 
βραδύτχρον έμελλαν άνακαλύψωσι.

Φ. H.' · ' · ' : ' ' ' ". ' ■ ·' ''

Ο ΥΠΝΟΣ
ι —

' ’Εκτός τοΰ π^ρά τής φύσεως έπερχομίνόυ ύπνου, δύναται 
ου.τσς νά-.^ιοκληθή τέχυη-διά τής χρήσεως ύλών τινών καί 
διά.ζωϊκοΰ μαγνητισμού. ■ ·'.

. Αιί,πρός. ύπνον vaqu αυται χαλοϋνται νπνωτικαί. Εΐ- 
σάγον.ται είς τον -διοργανισμον τού . δώματος διά τοΰ .στότ 

' ματσς, διά κλύσματος, οι' έπ,μλοιφής <π'ι τοΰ δέρματος χα». 
; δι ’,,υποδορίων ένέσεφν. ΙΙως.-ΰ.πίΜοϋτος δπνρς γιγ.γέται είναι 

μυστηριώδες·, οί - φυσιολόγο* ώπσδίδου,σιν τον ύπνον ώς απο
τέλεσμα βνσσωριύσιως, αϊματφς είς τόν .εγκέφαλον, ,άλλ.ά 
χαί τούτο, δον αιτιολογεί άρκούντφς· διότι .τινής υλαι φέρουσιν

^νον άνευ ρ^τσι^ΰσ^ς αίματος· ιτοικ^άί ιίσιν το-βρω- ■ 
&οΰχον ποτ ifejg.i.o.^ j^omaretuoi ρ^εοιι^υπό δόσιν κόκκων 

πρωί καί εσά^μις· λαμδανόμινο#» ,λ « ■
Οί πανάρχοαοι έγνώριζον, ότι ό ύπνος προκαλιϊται διά’ τή|·? 

μήκωνος (παπαρούνας καί άφιονίστρας), οιά τοΰτο τόν ύπνον 
■ άόίρίάτανον φίροντα στέφανον έκ των φυτών μήκωνος. Έγνώ- 

ριζον φαίντταί καί τήν υπνωτικήν δϋναμιν τοΰ ζωϊ.οϋ μα-
• γ^ητισμομ·' διότι «λ'εγον δ-ρι δ Ερμής Sta τής έκ 'ράπης αύ- 

τοϋ ράδδου τούς μιν κοιμωμίνους έξυπνα, τούς δέ γρηγο- 
ροϋντας υπνωττι, και δτι πραυνιι τας καταταραγμένα; καρ
διάς, -καί διεγιίριΐ' τάς καταβεβλημενας 'διαθέσεις;

Ό ΰπνός πρβκαλεΐται καί διά τινων Αλλων τρόπων, σχε
τικών πρός τά ρηθίντα. Είς τούς μέν ..προκαλιϊται διά τής 
άναγνώσεως, εις τούς δε δχι. Πάν'τοτέ ίρχϊΤϊι ίπνός ιδίας 
φύσεως,δταν τις βλίπη· άακ'αρδαμνχτί -καν.μετά πέδου στιλ
πνήν επιφάνειαν. Αί ρραδεΐαι καί αί ίπιτιταμέναι εΐσπ»οαί 
έπιφέρουσιν ΰπνον. Όσαύτως καί ό περίπατός επιφέρει ύπνον.

Οΐ Αιγύπτιοι ιιχον μίγμα' συνιστάμενον έκ 16 ειδών ΰλης, 
’ τέ όποιον εκάλουν-Κύ^τ, τό Λποΐον-καιόμενον ώς θυμίαμα, 
ί Γπέφερεν ύπνον ήσυχον καί άτάραχον.Μάκρος δπνος. αυτομάτως 
ί προέρχεται ένίοτε είς τινας καί ιδίως είς γυναίκας, διαρκών 
, πολύν καιρόν. Άναφερεται έν περιοδικοί; συγράμμασι δτι . 
Γ γυνή τις εκοιμήθη 219 ημέρας, oi μυς ε’μενο-ν ανευ -διεγερ- 

σεως και κινήσεως παρά πάσας τάς ιατρικά; προσπαθε ας 
βιαίως τη έχΰνετο είς τό στόμα ολίγη τροφή καί κ'ατέστη 
ή ΰπνώτΐουσα λίαν .Ισχνή. Άλλοι εκοιμήθησαν 50 ώρας. Ό 
Πλούταρχος άνά,φερει δτς δ .ύπνος διήρκεσεν δύο μήνας.

, Έν ίχλπετριίρη, τφ , μεγάλφ τών νευροπαθών νοσοκι-
• μιίφ των Παρισίων υπήρχε γυνή καταλαμβανόμενη ΰπ.δ υστε

ρικού δπνορ, διαρκοΰντός έπί δλοκλήρους κατά συνέχειαν 
μήνας. Πολύς έπίσης λέγίνε.το λόγος· περί ν.εάνιδος εύρισκό- 
μένηςεν τινι μικρφ χωρίφ τού διαμερίσματος τής Αισνης,ήτις 
άπό τεσσάρων έτών άδιαλειπτως έκάθευδεν. Ό ιατρός Έογάρ 
Βέρριλοΰ επίτηδες μεταβάς εκέΐσέ έχ Παρισίων διά παρα- 

..τηρήσεις, άναφέριι 8τι ήτο ηλικίας 25 έτ.ών ι.σχνότητος έκτά- 
κτου, ωχρότατη το πρόσωπον, τάς.δέ βλενομεμδράνας εχουσα 
άχρόου.;· διαρκώς ιϊχε κεκλεισμένα. τά βλέφαρα ή δέ απά
θεια τών χαρακτηριστικών άφήρει άπό τοΰ προσώπου πάσαν 
ίκφρασίν-.ζωής. ϊ . . ? Λ:'

Καί .έν. Λ'ονδίνφ υπήρξε, άνθρωπός τις, όστις κατελήφθη 
ΰπο ληθάργου,. άλλ ’ ούτος διιτήρει τάς διανοητ.ικάς του- δυ- . 
νάμεις κ*ί ήδύνατο ίρωτώμενος ,νά J γράψη έπί:. χάρτου τήν

άπόκριόιν.Ε’ις τοιαύττ,ν ληβάργικήν κατάβτάβιν, ήτις δίαρκεΐ 
, έΐτί εβδομάδας, περίεπεσε δ ρηθείς κατά διαφόρους έποχάς.
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Ό πιρίιργος πλανήτης, όστις κκτά τόν προπσριλΟόντ» άδγουστον 
άνικβλύφΙη έ* του άστιροσχοποίου τοΰ ΒιρολΙνου ύπό τού Βίτ κκί 
όστις έχκ τίσον ιδιάζουσβν τροχιά», ώστι τό μέγιστον μέρος «ύτής 
νά εύρΐσκητπι μεταξύ τής τοΰ 'Αριως χ«ί τής γηΐνης κσί όστις δύ- 
νκτβι νά προσιγγίση -πλιιότιρο» παντός άλλου πλσνήτου τήν γήν 
μα; ήλλαξι το προσωρινόν του όνομα διά τοΰ ύριστικοδ Έρως; λα
βών- συγχρόνως καί τόν αριθμόν 4·3· "Αν καί δ άριβμός αύτοΰ τον 
χαρακτηρίζω ώς ένά-τών μικρών πλανητών, ύποδςιχνύιι δμως τό. 
επιτύχω; ΐκλιχβιν ίνομά του, τήν έκτακτον βέσιν, ήν πραγματικώ; 
καταλαμβάνει δ πλανήτης ουτος· τό όνομα δον είναι θηλυκόν ώς τά 
τών πλανητοειδών, ουδέ λατινικόν ώς τά των μεγάλων πλανητών. 
Είνε ίδιίζον 8πως δ φοριύς εν. τώ πλανητιχώ συβτήματι.

Ή ανατροπή, ήν ιφέριν ή άναχάλυψίς τοΰ πλανήτου τούτου εις 
τάς βεωρίας-μας περί τής τοΰ' πλανηνιχοΰ μας συστήματος,,
φέρει εις πό μέσον καί τό ζί πώς ήτο δυνατόν δ πλανήτης ούτος, 
όστις όταν είνε πλησίον τής ει τό 7ον μέγεβος νά διαφύγη μέ^ρι 
τοδδέ τήν άναχάλυψίν. Διπλή ις δύναται νά δόβή ίίς τοΰτο.

1)Κα6* 8ν χρόνον εύρίσχεται πλησίον τής γής, οί όροι τής 
παρατηρήσεώς του ού μόνον δεν ε’νε ιΰνοϊκοί, άλλά καί άντίβετοί, 
διότι δ πλανήτης κινείται τότε' βλεπόμενος άπό τής'γης, ϊχι ώς όλοι 
οί άλλοι πλανήεαί κατά τήν δωύθυνσίν τής ελλείψεως ή ύπό μικράν 
γωνίαν χεκλιμμένος πρός αύ«ήν; άλλά καβέτώς πρός αυτήν καί μέ. 
τοιαύτην ισότητα (έπίιδή άκριθώε ή χίνηβις παρατηρεΐται άπό 

, διαστήματό;) ώστ» ολίγος μόνον ήμέρας μένει πλησίον τής έλλίί- 
ψεως, όπου βυνήίως ζητούνται φωτογραφιχώς οί μικροί πλανήται καί 
όπου ο! πλανητοειδείς εύρίσκονται μονίμως. Και έ» τούτοι προηγού- 
μεναι φωτογοαφίαι αύτοΰ βά εΐχον άνεχτίμητον σημασίαν δία τόν 
αχρίβέσΟερον κανονισμόν τής τροχιάς του χαί τόν προϋπολογισμόν 
τής έμψανίσεώς του κατά τό 1901, δτε βά πλησιάση τόσον τήν γήν, 
ώστε' τή βςήθε!$ αύτοΰ θά δυνηβώμεν νά εύρωμεν πολύ άχρικως.την 
άπόΛασίν τοΰ ήλιου. Τόν άνεζητησαν λοιπόν οί αστρονόμοι τής Βο· 
στόνης εις παλαιός φωτογραφικά; πλάκας, καί κατόρθωσαν νά τόν 
εΰρωσιν είς 4 ληφβείσά< άπό 6 'Απριλίου Ιως 5 'Ιουνίου 189β* οΰ'ω 
δέ προΐέδιωρίσίή δ χρόνος τής τροχιάς του μι6' ίκανής άκριβείας εις 
643ήμέραις καί 2 2)5 ώρας ήτοι 44ήμέρας όλιγώ,τερον^τοΰ Άρεως. 
Συνεπείς.τούτων κατόρθωσαν νά τόν εΰρωσι καί είς πλάκας τοΰ 1893 
έως 94. Εις εποχήν καθ’ ήν είχε λάμψιν Τ. έως 9 μεγέθους.

Τά; ερευνάς ταυτάς έκτελοΰσιν δ καθηγητής Πιαερίγης καί'ή βο
ηθός αύτοΰ κυρία Φλέμέγη αστρονόμο; καί σύζυγος αστρονόμου, θά ' 
προσδισρίσωβι την τροχιάν τοΰ περιέργου πλανήτου· διά τό 1900— 
1901 τόσον άκριβώς, ώστε νά δυνηβώσι τότε όλα τά αστεροσκοπεία 
να παρανηρήσωσι τόν <1; άπόστασιν 300000 χιλιομέτρων πλησιά* 
σοντα πλανήτην ΐκ διαφόρων μερών τής γής καί νά προοβώόίσώσι
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μετά μ^·ίστνμ άκρίδείας τήν άηόβτάίίν «υ, έξ’ής τότε κατά, τδν 
άπλοδν νόμον τοΰ Κεπλέρου 6ά έξαχθή ή άπόστασις του ήλιου από 
τής γης. Ό Βίτ αναφέρει περί του νέου' κοσμικοδ σώματος τά έξης.

Ή περί τήν γην τροχιά του γίνεται είς 643 ήμέρας, δύναται δε 
νά-πλησιάσγι τήν γήν μέχρι, ίί/, έ'χατ. μιλλίων κίάι. νά φθίση τήν 
λάμψιν άστέρος (6·υ) εκτόσ μέγέβούς. Μετά τήν άνακαλυψιν τΟδ 
Βΐτ άνήγγειλίν 4 Σαρλοά έκ Νίσσης,· δτι- κατά τήμ νύκτα τής-18- 
14 Αΰγούστου φωτογραφήσας τό σχετικόν μέρος τοδ ούρανο»: ίύρς 
τόν πλανήτην ίπί τής πλακίς. Ή άναχάλυψίς ανήκει εν τούτοις εις 
τόν Βίτ, δστίς πρώτος ανήγγειλε ταύτην τηλεγραφικώς είς τό αστέ- 
ρσσκοπεϊον Κιέλσυ.

■- ■ (?Κ ■ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΪ
(5υνίχεια· ίϊε.προηγούμενον ψύλλον).

Ή Νικόπολκ πςιλαιά κώμόπολίς παρά τήν όχθην Τ60 
; Δουνάβεως, έκτίσθη καί αύτη ως φαίνεται καί έκ τής όνα- 
' μααίας καί έκτων εύμισκομένών έκεϊόε αρχαίωννομιομάτών 
ύπό τών Ελλήνων- ύπάρχουαιν έτι παλαιά τινα ερείπια 
ώς καί ένετικα τείχη, μετ’ άκροπόλεως ήτις έδεοπόίε 
τής πόλεως έπί τού παρακειμένου λόφου. ’Ενταύθα έό· 

' χάτως έγενετο εκατέρωθεν τΟυ Δούνάόεως ή ουγκένΤρώόις 
πολυαρίθμων ρωοαο-ρουμανικών καί τουρκικών ατρατευ- 
μάτων καί ώς λέγεται έπί τόΰ λόφον, τούτου έφ ’ ού ήδη 
ί’δρυται ρωόοικόν μνημεΤον πρός άνάμνηοιν έοτήθη μετά 
τήν άπόοαοιν τού οτρατού ή ρωοόική οημαία.

’Ενταύθα ουνάντηοα τόν κ. Γ. Πολίτην ιατρόν, πα- 
• λαίόν φίλον έ£ ’Αθηνών, κάλλιοτον έπιατήμονα ύπηρε- 
τοΰνΤα προ έξαετίας τήνρώμβνικήν κυβέρνησιν.

—- ΚαΡ πώς έδώ ; κ. Πολίτη, είόθέ: ευχαριστημένος ; 
τάς ’Αθήνας τάς έληόμονήοατε τώ έλεγον έν τώ £υθο- 
πόλείω ortou μετά τον κ· Δημ. Μπαλή, Σάμίού πρό και
ρού έγκατεο'τημ.ένου ενταύθα μάς είχε προοκαλέοεί.

—i Άχ I τάς ’Αθήνας μας ■ ούδέποτε λησμονώ μοί 
έλεγε και μολονότι μεταβαίνω κάποτε, δένβλέπω Τήν 
ώραν νά φύγω απ’ έδώ καί έγκατασταθώ έκεϊ όριοτικώς. 
Τί. νά ίηλευοη Τις έ<ίώ ; Έξ άνάγκης μένίμεν έπί τινα 
καιρόν ένταύθα. ' '
. Ό δέ κ. Μπαλής μοί έλεγεν ότι αί έργαοίαι του δέν 

βαι’νουσι πλέον καλώς,.· διότι παρήλθον αί καλαί περι-
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ΙΣΤΟΡΙΑ TOY ΙΠΠΟΤ

' (Σννέχειβ έχ-ηρ βροηγουίάνου φύλλου)

7Ϊ Hr artixafftmatcu. -ώ Ύππίιάρο/αποί ίπποι er Άγ- 
-ΙΐαρΛ^Ος ιών ίππων.

; ί··' 'Ήδη Si^owou^^otj * νόρί·ζ·<ίμ.εν, νοέ- ;δ*φγ>ύόσωμί.βν - κάποιον 
ένθουαιασμόν ^ά’ίτήη^π^^ον ^Τοΰ-α^τοάίνήτδύ, άλλά κάί: 
νά -συλλόγισθώμέν··μεί·ρά?ί(άρ^ό'ξβτήτός,δτι·.'·τάχίστα θά ίδω- ■ 
μεν” καΐ τδν τίλ-ευταΐβ* ίπηον, ίγκ-αταλιμπάνοντα την «μ«- 
ξάνί^|,'^<^s§^ ’̂p»W:iiS#M‘<^^iwvir-;w»js«payiav ί 

-, θά δυγη-
θώόι ν ’ : . , ^ ’̂^"^Φ- .Ίαφτ^ίΐνδτου, ό τού
ίί^ήδρομείου Αγώνων-. Άμφότεροι ιεροσελ-
κίιουσι τήν βυμπά^ίι^ ^^ίίί^ν&αφέ^ον'διότι μάς’ 

'μρίστοΰσι καί μάς - <^Η^'δςί:τής δίασκβδά-
Βρωάρς 'ΆυσιΑ ί|^ίίί·’^υ<»ί0ν άνπγχα*·»’·.:

Οί ιππικοί 
άγώνάΐ^^^^τονΐϊίρ^ώθ^αν-Α.ς'· <τά·''^ή·μας',' ·ώστ« ού$«ις 

Καί μολονότι^

. < :λ ·

Ji*·

(
χημάτων^ χρηματικών άπωλειών - καΐ-ήΤτών, «ν τούτοις ο 
νόμος προστατεύει παραδόξως τούς ιππικούς άγω,νας, διότι 
V κόσμος θέλει, άπαιτεϊ, άρέσκεταικαί έπιθυμεϊν,ά βλίπη 
> τδ.ν ίππον τρέχοντα, σφρυγώντα -ηαί· πηδώ,ντα τ»· -προτι- 
: θεμενα αύτφ έμπίδςα είςτό ■ τρέξιμόν τον, και. ,είτα : νά 

'ίπέυφημή:;<άρτον νά.: φωνάζη, έξάπτεται καί φιλοξωρή ή 
, > ώβρ.ίζχ» «ν νικηκήν;. ' ’Επί τού Ιδάφους τούτου δ ιππο,ς είναε 

ΐ ΛΡ<·Κΐ άμίτάβλητος, τολμηρός-, ώχι^όΰί Λ*1 φρρμερόςί ®«υ - 
= μΐζοταί παρά πάντων και. ^ύμΛ^ι?\:έοίυτ0,ν.: ’

ΈλαφφΟν «υρη&&Β&ίπ>
’ '•«•I··· ' ■».-:·*r · · · ,r .. :. ,·_..;.,

βΚ^άφμεν αυτόν έν τφ μίσφ-^ήφ^πραίσινάδας χαιτών δίνίρφ»
./ ·~ .*·&«■ 1 *Χ {' ·.. ■■· Κ* «■·. '. ■ '·Λ •'••«.νϊ> t»£ ..>i - ''.at ·Λ. «!»·■*> *:<.

.1

'«νώπλέγφ^ήλί ■; καί εύδόΐ|Τ<άαιρώ νά τρέχγ) ασθμαίνω*->καΙ 
lomipov πλήθος νά θαυμό£#ΐαύτδν καί στοιχημα-τίζη |φ&τής 
. ώκυποδϋ^ς του, ϊητε"εδ?αι κάτι τι έκτακτον, &«ίμάσιον,.

ϊ;

&
tea*.

,δπερ ούδέποΤε ίσως ύ άνθρωπος θά παραδεχθή νά καταργήση. 
Οί ιππικοί άγώνε; «tvat καί έσονται, έν Γάλ^ίφ ιδίως, 

άχατάδλητοι έπί πολλούς αιώνας δπως θά είναι πιθανώς ή 
ταυρομαχία έν Ίσπανίφ.

ΙΛ ί Πόδρομίαι τήν άρ, ήν αυτών έσχον έν Άγγλί^. Οί 
ιπποδρομικοί δέ αγώνες έγενοντο άφορμή, νά μιταφέρθώσίν 
έξ ’Αραβίας καί πανταχόθεν οί περίφημοι εκείνοι ώκύποδες· 
ίπποι, όί δοξάβθίντες είς τήν.ιστορίαν των,'

Κατά τον IB', αιώνα έμφανίζετηι είς Τούς πέραν τής | 
Μάγχης αγώνας προ όκτακοσίων έτών ή χρήσις τοιούτων 
ίππων. Αί δί πλήρόφορίαι,άς δύναται τις νά λάβη ίν ’Αγγλίφ, 
περί αυτών ανέρχονται εις τήν βασιλείαν .'Ερρίκου τοΰ- Β'.

Δόκιμά! ιππικών αγώνων ΙγένονΤο επίσης έν Smithfield, 
έν αύτφ τφ τόπφ τής αγοράς τών ίππων έν . Λόνδίν,φ μεταξύ 
τών ίππενομένων ίππών τόΰ περιπάτου - καί τών πολεμικών 
ίππων; '

‘ Έπί'βάσιλείας 'Ερρίκου τοΰ.. 8ε» κατεβλήθησαν·' πολλάι. 
προσπάθεΐαι οίά τήν βελτίωσιν τών Ιππικών φυλών καί, 
έν ταύτφ ένίκατέστησαν «γώγοις είς διάφορά μέρη τής .’Αγ
γλίας. bi πρώτοι ιππικοί αγώνες έγένοντο έν Chester καί 
Stamford', άλλά τότε δέν ύπήρχον ίλήθεΐς ίπποδρόμιΛόΙ 
ίπποι, τό δέ βραβέΐον συνίστατό συνήθως έ^-ένα κώ δ ω Τα 
ξ ύ λ t ν ο ν έ σ τ-’ο λ ί σ μ ε ν ό ν δ ι ’ ά ν θ!ε ω ν. Πόσον 

; μακράν εύρίσκοντο -τών σημερινών.βραβείων;· έίς τών ύπδ 
τόΰ Δημαρχείου τών -Παρισίων κάε τών Σιδηροδρομικών

/Λ' ''■'··■

0

Εταιρειών ήδη όριζόμένων κάτ* έτος είς Longchamps έκ 
200,000 φράγκων !

Είναι περίεργος ή έζέλιζις τής ιστορίας τών Ιπποδρομικών 
βραβευσίμων αγώνων καί δέον νά παρακολουθήσωμεν αυτούς 

νκάΤά τι.
• Καταργηθέντος ειτα τοΰ έκ ξυλίνου κώδωνος βραβε'ίόυ: 

τών νικητών, έδίδετο αργυρούς κωδωνίσκος,. διαφιλονεικού- 
λμινος την Τρίτην ημέραν τής Τεσσαρακοστής εκάστου έτους. 

Αλλ'' αί ιπποδρομία; . αύταίι- οϋδέν είχον τδ προσομοιά- 
.ζον πρός τά ση'μτρινά ΐππο'δρόμεά μας. Ήν'αγι^ιζο,ν. τούς διά- . 
μάχόμίνους' νά τρέχωσιν αν#^^^^ίάς·· ί«Εί ένίο'τε. εις έδάφή 
δύσβατα·, άπίτηδες·'·έκλίΐί^δ{λί·^κ·#ρά; τούτο.. ·.

*Επί τής βασιλείάς Ιδίως Έρρίάου τοΰ δου,έγενικεύθη ό 
πρδςν.^ςλίπάρδρς^ι»δί^γ^^λ^ώς,, ένεκα, τοΰ πρίς τήν : 
διμσάίδ^νγς^τήν’τοΰ’Λρίγκη^θς ‘τούτου, > 

τούτους* έ&Άκούς. Ή βασιλεία του θεωρεί- 
‘ifir* τήν πρώτήν Περίοδον τών ιππικών άγω- ■ 

λ'·;··;·Τφ«’4ί:21 έπί τής βασιλείας Έρρίκόιλ τοΰ 1ου, είσή^^ 
έν ’Αγγλίςί ΰ πρώτος άραβικός ίππος. Μετά δέ τήν_ έποχήν 
ταύτην δέν εγένετο πλέόν λόγος τό έπί ’Ιακώβου τοΰ 1ου, ' 
$στις ήγόμάσε περί^'μόν'ΐρέ^ι 
τών αραβικών ίππων υπήρχίν ί 
δτου έκατον έτη μετά ταΰΐά'ό*

•βασιλιίας τής βασίλίσσηςΆνόης μοτεχόμιβιν ένα

έν 'Αγγλίφ ό πρώτος άραβιχδς ίππος. Μετά δέ τήν_ έποχήν

κχδν ίππόν πρός δοκιμήν. Κατά 
|?ώς·τ.^<·χ«*ή^'ρόληψις,μίχριςϊ 

’ Dailey κατά 'πας άρχάς - τήξ ■:
1 Αλεπίοίό·
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στάσεις καί διότι κατατρέχονται ήδη ύπδ ' τοϋ. τοπικού 
στοιχείου. · r

■ Όρόγευεΐς ένταΰθα έκτδς τών' ανωτέρω ύπάρχσυν ετι
1 οίκύριοι Άλέξ. Λαμπρινός, κάλλιστος φίλος καί πλήρης 
σφρίγους έτι νέος, πράκτωρ τών ρουμανικών άτμοπλοίων, 

*ό κύριος- Κυριάκος; Πυρίδης .έμπορος έκ Σμύρνης,'· κάί δ 1 
κζ/ΠάναγΡ-Χουρμούζης έμϊκρομεσίτης.. ·■■

• . ’Απέναντι τής ΝικοΠόλεως, είς τήν άντίπεραν όχθην 
τοΰ Δουνάόεως κεΐται τδ Τούρνο-Μαγκουρέλιονρωμου- 
νϊκή πόλις, διότι ώς γνωστόν ό Δούναβις χωρίζει τήν 
Βουλγαρίαν άπδ τήν Ρωμσυ*Γαν μέχρι τής Όλτένιτοας. 
Ή άπόστασις είναι μικρά καί διά λεμόου διεπεραιώθημεν 

εΐς- γι^^τψνά'ίφ· ^θΗ7*'·. τ° Τουρνο-Μαγκουρέλιον είναι
. άρκέτά ώράίά':πδλ4ς.ί^ ίςαλάς-όίκδδόμαρ, δημοτικόν' κή

πον, μουσικήν,, καί ωράϊα..κέντρα. Διηυθύνθημεν δέ είς 
τδ ξενοδοχείο* Ζ ώ· η ο,ύ, -κοινώς^-λεγόμενον,·τέ . κάλεί- 
τερον καί εύπρέήέ^τεράν τής πόλέως, διεύθυνρμενον δέ 
ύπδ τοϋ-εύγενε.στάτου καί περιποιητικωτάτου κ. Β.-’Αθη
ναίου, δστις μόλις έν^κατέστημεν έκεΐ: · ’

. , — Σάς γνωρίζω, πρό πολλοϋ, κύριε Πρίντεζηζ, μοί
λέγει δέν εκδίδετε τήν.βΦύσιν» ; 5

. —/Μάλιστα, ·καΙ ·φάίνέται θά εΤσθε ποτέ ουνδρομητής·.
■ μάς, ■ 1 '· " ' ν'"·;4,'..;μί' ’'-ν-

— Μάλιστα·. πρ^ έτών τινων καί πόλύ μάς ήρεσε·/.. 
.—Τότε νά σδς ,έγγράψωμεν πάλιν. Καί τί λάμνετε 

έδώ πώς πηγαίνουν αι έργασίαι; ’
• .—α Πρλ.ύ κακώς’εφέτος, . .. '
"Ήτα ή πρώτή . πόλις'τής Ρωμουνίας ήν ήδη έόλεπον I 

καί..αί έντυπω'όεις μό.υ. περί αυτής ήρχι.ζον. κακώς, . - .
■ ΕΓτα έπέσκέφθην τδν'. 'κάλλιστον καί. .παλαιόν σύνδρο'-

γητήν άλληλογρ.αφίας
εχαρακτήρίζον ώς -έύγεύέστατατον καί ακέραιον άνθρωπον '

' ιέν ήπατώμην'. Είναι' εξηκοντούτης· ως. έγγιστα τήν 
ήλ«.ίάν,.-σιτέμπορος; έγ.κατέφτημέν:ς ένταΰθα πρδ πολλών 
ετών ΚΛ/ε^^κ^^ράίάγ; εξοχικήν .οικίαν. Παρεπονεΐτο 
όμως καί ρύτδ<*διά:“τας''έθπρριέ«ς του ζημίας, αϊτινες 
πόλύ τδν.'.έόλαψαν“ ,
Ήθέλόνείτα,νά έλθω 

εΐς τήν. .Έλλάδά:; νάί.μ.είνω πλέογ διαρκώς εις τήν πα- · 
τρίδα, άλλα άι έργασίαι ήδη μέστενοχώρησαν καί δέν. 
γνωρίζω πότε :καί.-πώς.νά «κάμω. ”,■'·/·'/

Ένταΰθα επίσης δ^ίγοι Έλληνες διαμένούσΐ;:μετάξύ

■ των όποιων δ «άλλιστόε Χαράλ. ψβραύτης άδελψος τών 
. ένζΠεφσιεί ήμετέοων συνδρομητών. Ψσραύτη έκ Σερίφου, 
δ γνωστότατος φιλόπονος έμπορος καί όντιπρόσωπος τής 
Ελλάδος άπό τινων ετών. .

Άπδ τοϋ Τούρνο-Μαγουρελίου δΰνασθε σιδηροδρουικώς 
; νά μεταόήτε,είς οίονδήποτε μέρας τής Ρωμουνίας θελ^ησητε 
: μέ ολίγο χρήματα. Ανάγκη· δέ ειδικού, ήμερολογίου ήοδη- 
γοΰ δέν έχετε, διότι αυθημερόν, άπδ .τής μιας πολεως εΐς 
τήν έτέραν δύνασθε νά μεταόήτε, δλως ευκόλως και ακο- 

1 πως. Ημείς μέίναντες μίαν ήμέραν;ένταΰθα, άπήλθομεν 
'τήν. επιούσαν εΐς τδ Ροάιόρη μεσόγειο* πόλιν, δυο ώρας 
ένταΰθα ,άπέχονσα καί σπου.δλίγον περισσότεροι ομογε νείς 

:ύπάρχουσιν, ούς σχεδόν πάντασ έγνωρίσαμεν κ.α,ί προ- 
: σφπικώς. Έίοΐ δέ ανεξαιρέτως φιλόμουσοι καί. έυγενεΤς 
'■ πάρα’ τήν .μαστίζουσαν αυτούς καχέκτικήν έμπορικήν κα- 
τάοταοιν. Ο κ. Π. Μεταξδς προοηνέστατος και. φιλό
τιμος νέος έκ τών καλειτέρων οιτεμπόρων. τής πολεως 
pot έλεγε λυπούμενος οτι εΐς κακήν εποχήν επεχείρησα 

ϊταξείδΐόν.έφέτος, ίπερ ήθελε μοί άποβή επιζήμιου. Οι 
’Κ.κ.· Κ. Βεϊκούοης-, ·Ν · ,Ίγγλέαης^ικιΐ. Μ- Γαρμπής, μοί 
είπον τόσα, δυσάρεστα περί τής καταστάσέως τού, τοπου 
καί τής. αγοράς τών έν γένει, ώστε .'όντως, καθίσταται 
προβληματική-ή θέσις των. Όδέ,κ.Π.Κάτοαρηςτου- 
,νάντίον Πάντοτε ζωηρός καί εύθυμώτ.ατος' μάς διεσκεδασεν 
έπί ολίγον έκεΐ. Είναι νέος ζωηρότατος έξ Άνδρον καί 
-πολύ περιποιητικός καί πρόθυμος . εΐς τους φίλους και 
τους ξένους. Μετ’αύτοϋ περιήλθομεν άποσαν τήν μικρόν 
?πόλιν'.ταύτηνκαί δι’ αύτοϋ έγνώρισα τούς ,πλείστόυς τών 
.έμρ,γενών μαε- ' . ? ' <
Γ. *Ρ'κ. Κλεάνθης Γεωργιάδης πρδς δν είχον καί συστα
τικήν δυστυχώς άπουσ/αζεν έκεϊθεν, έγνωρίσαμενόμως 
τδν γυναικάδελφόν του κ. Δ. Τζεόάν ώς και τήν καλλί- 
στην: σύζυγόν του, τελείως μεμορφωμένηνκαίέκΡου- 
τσουκίου κεζταγομένην,' ήτις τό πρώτον κατελθοΰσα εΐς 
■τήν. Ελλάδα έμεινε καταγοητευμένη έκ τών εντυπώσεων 
•τη*. /
t ?; ΔΔ Ώστε δέν έχετε καί σείς Την ιδέαν <5τι ·ή Ρώμου- 
via είναι καλειτέρα τής Ελλάδος, όπως άλλοι φρονοϋοιν 
,τήέΐπον. , t

Τί λέγετε, κ. Πρίντεζη, μοί άπήντησε μετά πεποιθή- 
ίσεως. Μολονότι κατά 'τήν κάθοδόν μας μας «ελειψαν εν 
ίτώ αϋστριακώ άτ,μοπλοΐω τδ σακκίδιόν μας με ολα τά χρή-

ι
: και ■

*

ματα μολονότι δέ εΐς-τήν επιστροφήν μας ειχομεν τοιαύτην 
τρικυμίαν,ώστε κτυπήοασα τδν πόδα μσυ άκόμη χωλαίνω, 
καί παρά τήν ζημίαν ήν ό σύζυγός μου ύπεστη είς τας 
έμπορικάς του επιχειρήσεις, έν τούτοις είμεθα άμφότεροι 
καταγοητευμένοι καί έκ τών ώραίων μερών ατινα είδομεν 
εΐς ’Αθήνας καί έκ τής φιλοξενέίας τών κατοίκων.

— Τί μέρη έπεσκέ- 
φθητε ;

— Καί ποΰ δέν ύπή- 
γομεν ; όλα τά είδομεν. 
Τά μουσεία, τήν Άκρό- 
πολιν, τδ Φάληρου, τήν 
Κηφησσίαν, τάς έξοχάς, 
τδ θέατρον, τά σπουδαιό
τερα κτήρια τό Ζάππειον 
κτλ· -

■— Τά άνάκ,τορα έπε- 
σκέφθητε ;

•— Πώς όχι ; άλας τάς 
αΐθούσας τοΰ βασιλέως καί ’ 
τής βασιλίσαης γραφεία 
των κτλ. μάλιστα είς τήν 
αίθουσαν τοΰ θρόνου έ, 
πλησίασα έκεΐ καί ά/ήλ- - 
θον καί έτεινα τήν χεϊρα 

ν μου εΐς τδν σύζυγόν μου. 
νά τήν άσπασθή.

— Καί. αύτό μία καλή 
άνάμνηαις.

Τήν επαύριον σιδηρο- 
δραμι»ώς πάλιν μετέάημεν 
εις ’Αλεξάνδρειαν.

Ή Ρωμουνία έχει τήν 
’Αλεξάνδρειάν της. Ω
ραία όντως πόλις μέ ρυθ
μόν καλόν, οΐκοδομάςώ- 
ραίος καί οδούς εύθέϊς καί ' 
καθαρωτάτας. Κήπον έχει

Αριστοκρατικόν αντοκένητον.

λ'οι νά κάθηνται,ενώ οί ολίγοι περιπατούν. Άλλά καί τού
το έχει τήν χάριν του,διότι παρετηρήσαμεν)ένταΰθα πλει- 
οτεραν ευθυμίαν καί δίασκεδασΓίκωΓέραν αυγκέντρωσίν.' 

Οΐ, δέ ομογενείς μας ένταΰθα μάλλον ευχαριστημένοι 
καί δλιγωτερον μεμψίμοιροι· Φαίνεται ή δλιγαρκέστεροι 
είναι ή ήττον έπγζήμιοι. .

Έπεσκέφθην τόν. κ. 
Παντελίδην έκ τών κα- 
λειτέρων σιτεμπόρων τής 
πόλεώς, άλλά τοσόΰτον ά- 
πησχολημένσν εΐς τάς ερ
γασίας του ώστε ολίγα 
μετ’αύτοϋ είπομεν. Α
γαπά πολύ τήν εργασίαν 
τούς κόπους καί τήν ευ
ζωίαν διότι επιθυμεί πολύ 
νά κοπιάζη και πολλά ν' 
άπολαμόάνη. Κάμνει τά- 
δύναταδυνατά,ώς λέγουν.

— Και έν τούτοις έφέ- 
τος. τώ ειπον, δέν θά I- 
κανοποιώνται όί κόποι σας- 
κ. ΙΙαντελίδη.

— Θά το Ιδωμεν αύτδ 
άργότερά μοί άπηντησεν. 

• ’Εγώ νομίζω oTt τήν 'έρ- 
γαοίαν τήν κάμνει δ άν
θρωπος καί πρέπει νά κε’ρ- 
δ'ζη.
' Τδν κ. ΊπποκράτηνΠα- 

'. πανικολάου έπεσκέφθην έν 
τοίς γραφείοις αυτού-μετά 
τοϋ κ. Μόκα, Ήπειρ,ύτου. 
υπαλλήλου τοϋ κ. Παντε-. 

. λίδου προθυμοτάτου καί 
άξιολογωτάτου νέου δστις 
μέ καθυποχρέωσε μέ τούς

, , · , ,. Λ- -...........   - καλούςτρόπουςτουκοιτάς
επισης.ωραϊον,αλλάσχε· ■ .· ' πολλάςπεριποιήσειςτου.Ό
τικως μικρόν και το εσπέρας ιδίως έν ώρα^θέρους,παιανι- I κ.· Παπανικολάόυ κατάγεται έκ Σάμου καί εΤναι πατριώτης 
ζουσης τής μουσικής,συναθροίζετσι τόσον πολύ πλήθος ώ- ί ακραιφνών αισθημάτων. Αγαπά ύπερδολικώς τήν| Ελλάδα 
στε οί περισσοσέροι αναγκάζονται νά ΐστόνται όρθιοι καιάλ- | καί ευχαριστείται, πολύ,όταν άκούει εύχάριστα περί αύτής.

/

' ~1 >'■ ■ 11 ■ > »'«·--- ·~·-\ τ
Κάρολο? Λ'ή5^<χ/.^ο^ύ/τούς: ίππικοω; αγώνας.καί |-τδν γνέβιον άραβικδν^Χππον, π^ί. ορ τδη.ιίπομιν, 

.. ένιχατίστησέ'/τσξρήτι^/εΙς/.τδ- ^^β^ΡβΓ^ν πλησίον-·. τ^?.:* Λ’ ™ ' ......................... . ........ ..
Λονδίνου<. . . , Λ . - ,

Κατά τήν>.|ποχήν;τών εμφυλίων .πολέμων οί ιππικοί.
άγώνις «ίχον ,σ'τάμβίττ^εί. Μΐτά Si τήν Άναγέτνηβίν.,. Κά- .
ρολος δ Β·. ύάνεβ^άϊζ^ιύαυτούς peal· αντικατέστησε τόν. άρ- 
γυραΰν κωδώνίσκον ρ'·- 
ένος' άργνρόδ ΐ
αξίας 100 άγγλικώ* 
λιρώ^ώς βαριλι^

. βυντίθΗΛ'ΐΙ^ίγ^^ξ

πολλάί<?|•t■-·.

./ίππων, τών θαυμ.ασθεντων εν Ευρώπη, Δυο ,όέ.γενεαι παρερ- 
ι νον,ται -καί ά·υ.έσως αναφαίνεται,Λ οιασημώτερος.· ήρως' τής 
7Λ,''ί»:·’.-'· .' . < 1 . ', ;. Λ-, - « ' < . ^λ· < »■ γ». ..?...."> .., φυλής των, ο περίφημος

γλίαν πολλά «'δ^'31

'.Λ- V** ·■” ·'. ■'· kκ'η·"·*'α5».''.tw

.. ... .... ν.... x y xai.
‘ίμασΟέντα. Dariey—Arabian, έκ τοΰ ονόματος τοΰ κατόχου 

α.ύτρΰ..,0υτος. ..«1νί ά πρόγονος των μιγάλων ιπποδρομικών 
ίππων, τών θαυμασθίντων έν Εύρώπη. Δύο δέ.γένεαί παρέρ- 

' .i,. ,. t . »
Έ κ λ ε ι ψ ι ς. ΕΧναιά Βουκέφαλος. 

τών νεώτέρων χρόνων 
• καί τούτον, τά άθλα

... είσίν αναμφισβήτητα 
καί πεφήμισμένα..;· 

Κατ ’άρχάς άνήκεν ΰς. 
τον δοδκα rifc .Κου- 
μπερλάνίης. καί- όνο- ~ 
.μά cfy). ΐ,υτως; ί:ότ ι' έ - 
γρννήί^ί^ρκ τήν έκ- 
λΜψίν'ίόυ'ϊ’ϊ §4. Διή- 
νυσε-^π'ότλ άπόστασιν

/.'^ό^ών μιλλίων. ί’ις ' 
τής ώρας 

βάρος-168 λι- 
τέ βασΑίκόν - 

||^;$ύ-δέποτί τόν ήπείλησαν' 
..ενικά. Τον .έθαψαν δέ γ μ:τά 

ί
’*·

>

,rν·-'·ϊ ■ ,.’ΐ'ίτΜ'-■ ·■ ,
ίΙτα 1“ ‘Τ

■^^^^κτυπ^γ,..,^ί^^^ί·.?,.._ , ,,___
^TOv:^/;V^i)t^^|^sly ·ηί κομητείατοΰ. Hertford τφ 
*^^^λ^^^έ^^τών,>άφοΰάφήκε;'κ!ίρδος είς τ£ν κύριόν

του 25,000 λίρκ? στιρΧνα?, ήτοι 625,000 φράγκων, πί- 
σόν μυθώδες διά τήν έποχήν {κείνην.

Γεώργιος δ Α'. διάδοχος τής βασιλίσσης "Αννης, έξηκο- 
λούθησεν ίπι τής βασΛ»(άς του νά ένθαρφύνη τήν βελτίωσιν 
τής ιππικής φυλής καί έν ετει 1724, μετίτρεψ» τά εΐς «ρ—■ 
γύρα (ίίή βρβθεΐά είς βασιλικά βαλάντια πλήρη νομισμά
των έθος οπερ εξακολουθεί, εκτοτι υφιστάμενον.,Μετέφερεν 
«δραις δαπάναις, ίν Άγγλί? μίγαν αριθμόν έκ τών ωραίο- 
τερών φυλών. Κατά τήν έποχήν δέ ταύτην έκομίβθή .ίκ Πά- 

. ρισίων ιΐς 'Αγγλίαν ?ππος έκ τής νομάδος φυλής barbe, αί
ματος αραβικού, ίστις είχεν άνεκτήμητα προσόντα. ’Εκ τού- ■ 
του, ώς είπομεν,· κατάγονται οί περιφημότεροι ίπποι ίου 
νεωτέρου ίππικοΰ βασιλείου. Ώνομάζέτο δ| The Godolfphin 
—Arabian, ήτο φαιός καί είχε: περίπου 15 παλάμας ύψος 
Ο διξιός του όπισθείος ποϋς ήτο λευκός. Είκών του υπάρχει 

frr έν τή βιβλιοθήκη του Gog-Magog τής Κομητείας τών 
Cambridge.

Το πρώτον ημερολόγιου τών ιππικών άγώνων εμφανίζεται 
εις ’Αγγλίαν τφ 1751, τ$ δε 1766, τή J5 φεβρουαρίου 
έγένοντο εν Γάλλίφ οι πρώτοι ίπιπκοι. άγώνες τοΰ άγγλικοΰ 
συστήματος. Τά δέ χρονικά άναφίρουσιν ότι έηςνήθη ζωηρώς 
πάντων τόένδιαφέρον και δτι πλέον τών 2,ΘΟϋ άμαξών .προ- 
σήλθον εις 'τήν.,πίδιάδα τοϋ SablODS,παρά '^^«1· της Βου- 
Λώνης, δπόυ·;έγέγόγτο.Όΐ διάσημότεροι 'ΪΛπ«ΐ'?®ιτινες ίμελ- 

. ■ χον νά συναγώνίάίθώσίν,ήσάν δυο πρός οδς κυρίώψ’εϊχεΆραφή.

«ι

■πρν διά σφαίρας πιστολιού., εις τδ στόμα έν ώρ$ άγώνος 
- άπροόπτως και άοράτως; · ·. . ■ c ;·
. •'Πρό τή? εποχής ταύτης-τά ιπποδρόμια έν Γαλλίφ δέν ήσαν 

<4ν .χρ·ήσ»ι. Κατα τδν Νοέμβριον τοΰ 1751, ό λόρδος Pasco©] 
στοιχημάτισε νά Γλθφ ίκ Φοντενιβλώ εις Παρςσίους ςίς διά-ι

<

τδ ενδιαφέρον τοΰ κοινοΰ- εΐς γαλλικός και st? αγγλικός άλλα 
προ τών αγώνων ό γαλλικός έδηλητηριάσθη ύπό τινος^ ίππο- 

• κόμου αγγλου; δστις ίκ πατριωτισμού δρμώμίμενος,'δεν ηνεί· 
χετο γαλλικός ίππος νά -νικήοη άγγλικόν. Τοΰτο προυξένησε 
.πολυν θόρυβον. Ήίη έπειδή τά δυστυχήματα είναι κατα
πληκτικά, οολοφι νοΰσι τούς ίππους τούτους κατ ’ άλλον τρο' ·

Αύτο*^ν^τονμαΟητί&ν.
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— Είπετα. κ. Πρινίςζη, είπε τα.είς τόνκ. Παπανι- ,; 
' κολάου, όοτκ εΐ«αι· άηογόητευμένος' μέ τήν 'Ελλάδα, μοί 

έλ'εγςν ό κ. Μόκας.,-Κάί σνΤως .διεέείόίωσα αύτόν περί , 
ν τής πρσόδόύ ίής' ΪΙάτρίδ'σί μας καί τήό αίσιας λώαέως · 

τοϋ Κρητικού'ζηψήμαΤοςί ρεταλά«τσμερ>ειών πολλών καί 
ηύχαρίστήθη πολύ.

: ! . ΕΤτα έίδσμεν τούς καλλ'ίστους πατριωτας κ. Π'. Νι-
' κολαίδην Ήπεφώτην επίσης κ. Παν. Σκλαδοϋνον. Άνδρ. 

Μελάν, Θέόδ. -.Νικολάου, καί Σύμ. Ποταμιάνον, ούς 
’ ένεγράψομεν ττάντας προθύμως συνδρομητές ■ρήέ’-^ύσεωςΒ ι 

διά' νά βλέπωσιτήν Πρόοδον τοϋ τόπου μαΤ WWfyiotov 
, . καί ένθυμώνται τήν.'πατρίδα των,άν δέν θέλοϋν ν’άναγι- 

νώσκουν αυτήν καί άψοϋ είπόμεν αρκετά καί σύνεζητήσαμεν 
ούκ όλίγά,>μετέόημεν μετά τό. φαγητόν.«άντες- είς τον 
κήπον, όπου άπαοα σχεδόν ή πόλις, εύρίσκβτ® Καί - διήλ- 
θομεν τήν εσπέραν έκείνην πολύ ωραία. . . . ζ

Τήν επαύριον σιδηροδρρμίκώς πάλιν .μετέδημεν είδ 
Σήμνιτσαν δίωρον έκεΐθρν άπέχού^ϊν.

Ή .Σήμνιτσα κεΐται πάρά τον Δούναδιν.-γΕΓνε ρικρ® 
καλή πόλις κάί προσοδοφόρος &0ρχία.< Διασκεδάσεων 
στερείται κάί εϊνε.’.έντελώς μέρος έργασίας. Εύθυμίαν. καί: 
ζωηρότητα ένταΰθα δέν θά εύρήτε, ''διότι πάντες κατα· 

. γίνονται .εις. τό έργον των καί τό πολύ πολύ 'ενα.καψε 
δυνατόν νά εύκαίρήσωσι.νά σδς φιλεύσωσι. Οί κυριωτερ^ 

' ομογενείς -μάς-^εδώ; .ειύε?έ κ. Ν. Τουλόπουλος καί ό Kt 
Δ. Μανδαφούνης ούς δμστυχώς δέν είδον απουσιάζοντας,

Τ> Κί Πάπάζσγλου είνε καλός πατριώτης, άλλά.σί 
στενόχωροι περιστάσεις τόν κατέθαλλον εφέτος πολύ;* 
ό δέ κ, Ν. Βοζανόπουλος κάί ; Ίω. Νότσιος είναι οί μόνοι 

■. οΐτινες ενεκα τής καλής τών καρδίας καί τής αρετής φι- 
λσζενείαςίσάς ^ερίιπριοϋντάι και σάς παρέχουσιν τάς μο- 
ναδικάς τοΰ.τόπουί••περιποιήσεις. Έμείναμεν μίαν νύκτα 
καί μίαν ήμέραν ένταΰθακαί έπεράσαμεν αρκετά καλά.

t

t

r-‘.V ΤΗι ΑΝΗΚΟΥΣΗι

' Άκροσνιχες. . ,

■ ΑνθΙζ’'ή’'γΛ ς τή- διάόα σου τ ' άηδόνια κελαδοΰνε 
Ναρκιοσοι καί τριαντάφυλλα άρώματασκορπούνε .

■ Νεράϊδα ·μου· .κ<’ θλόχαρο οέ λέν κι’αύτά μέ μ’έμένα '
- ’Ακτίνα τσβζΗλίβυ χρυσ^^χαρτωίΐίνιΐ γίννα · . ' ' ’.

-· Άπο'ίάς 8χβ«« τον Νείλου
' Μιλτιάδης Κ; Κορ>πέτης
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"Εχετε υιούς, αδελφούς, συγγενείς κάί φίλους οι οποίοι 
ποδηλατοΰν καί θέλετε νά-τοΐς κάμητε μποναμδ; Λάόετε 
τήν καλοαύνην νά μεταβήτε είς τήν Α.ΓΓΛΟΑΜΕΡΙ- 
ΚΑΝΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ τών κ. κ. X. 

,ΤΡΙΜΠΙΛΑ καί Γ- ΜΙΣΘΟΥ, οδός ’Ακαδημίας καί 
Σίνα έναντι Άστυκλινικής.

ΈκεΤ θά εύρήτε πράγματα ωραιότατα τά πε
φημισμένα ποδήλατα Ντε,φέντερ ( Defender ) τά όποια 
τρέχουν μόνα τους, φανούς, κουδούνια, σάλπιγγες, φα- 
νέλλες ποδηλατικιές. — SEN-SEN (σεν-σέν μπύρα αγ
γλική Tennents, αρώματα κλπ. κλπ.) μέ τιμάς ανεπίδε
κτους συναγωνισμού καί έπί τή εύκάιρία μάλιστα τών 
εορτών έκπτωσις 30 %.

ΈκεΤ καί τήν γνωστήν ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉΝ ΣΧΟ
ΛΗΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ τήν άλως κατά αμερικανικόν 
σύστημα λειτουργούσαν.

' ΈπκίκβφθΛτ· >άό θά «etdOftw.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
ΑΘΑΝ. Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΩΦ

ΕΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΙ
Μεγάλη συλλογή καθ' έχάστην νωποτάτω γλυκισμά

των, καραμελών, φοντάν κτλ. Έκτιλοϋνται παραγγιλίαι 
παντός,είδους τούρτας Χαϊ γλυκίσματος. Περιποίησις, καθα- . 
ρίότης καί προθυμία έκτακτος. Ούδεις πελάτης φεύγει δύση- 
ρεστημένος. Συνιστάται έκθόμως.

ΟΣ£)ΦΟΣ ΐ5ξθΥΣ: ■

Κενώσατε έν ώον διατρυπώντας αυτό εις τά δύο αύτοΰ 
άκρα διά δύο μικρών οπών καί 'φυσώντις έκ τής μιάς οπής, 
’Αλλά δΰνασθι, έάν τρώγετε τά ωμά ώά, νά κάτασκευάσητε 
μίαν μόνην οπήν και νά ροφήση-τε τό περιεχόμενον δι’ισχυ- 
.ρδς ροφήσεως. Έάν κάμητε δύο δπάς είναι έπάναγκες ,νά 
κλείατε τήν μίαν δι’ ισπανικού χηροϋ.

Ήδη ζωγραφίσατε δύο μεγάλους οφθαλμούς διά μελανής 
γρα’φίδος έπί τοϋ φλοιού, ώς δεικνυσι τό ήμέτερον σχήμα 
καί κατασκευάζετε άφ* ετέρου μικρόν σάκκον κατά τό ύπο- 
δεικνυόμενον σχήμα, διά δύο τεμαχίων έρυθ'ρου υφάσματος 
(φλανέλλας) ώς έμφαίνεται έν τή είκόνι, συρράπτοντες 
αύτά είς τά διά στιγμάτων σημειούμενα μέρη. ’Εντός τοϋ 
σάκκου θέτετε ώς έρμα σφαιρίδια τοΰ κυνηγίου (σκάγια) καί 
τοποθετείτε έπί τοϋ λαιμού τό ώόν, προσίχοντες, ώστε ή 
οπή νά εύρίσκηται πρός τό εσωτερικόν τοϋ σάκκου. Τότε 
προσκολήσατε τά άκρα τοϋ σάκκου μετά, τοΰ ώοϋ δε ισπα
νικού κηροϋ έπιτηδείως ούτως, ώστε τό σχήμα σας ν’άπο- 
τελέση δσφ δυνατόν ώραιότερον ίχθύν. -

ΤΟΜΟΣ ΙΚ’5 —ΕΤΟΣ 1 ΜΗ

Ό ’ έφβτκινδς τίμοί τού λαμπρού καί πανελληνίου φήμης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΚΟΚΟΥ ΤΟΥ 1900
.

είνε ίξάχβς έπιτυχήι, δ τελειότερος χαί πλουβιώτιρος τής ίλης σειράς.
. Φαντα«8ή« πλέοντί πλούτος, τί ηοικιλϊε. τί ευφυΐα καί χάρις *»1 °

αίσθημαπεριχλίίιτϊΐ «ό; τον τομο» του 1900, άφοϋ οί προηγούμενοι
j. χρίν»»«μ ύί αμίμητοι καί απαράμιλλοι, θαυμάσιοι είς τδ «ΐ&ς των.

. EMi ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥ. ΤΟΥ1900
. «at κ« πάλιν εν .σμμ^ρφ’ή σύγχρονος εν 'Ελλάίι.λβγρτεχνία.

.. ΆποτελεΙται άπο 450 άυκνάς, χομφας χαί χαριτωμένος σιλίδα;' 
Κοσμείται St’60 πράγματι καλλιτεχνικών ςίχόνων και γιλβιόγρα- 
φιών εύψύιστάτων. Περιέχει δεύπερ τά 130 βέματα χτί διατριβας 
ποικίλης φύσίωί :—διηγήματα, ποιήσεις^.ηθογραφίας, κοινωνικός

■ μελέτας, Ιστορικός πραγματείας, -κωμφδίάς, .μονολόγους; λαο-
■ γραφίίΛ;· δδοιπορικάς έντυπώσεις, σκαλαθύρματα,Επιγράμματα, 
: ίνέκδοτα,· σατυρικά,πάίγvia, γνώμας, σκέψεις, συμθοϋλάς, βιό.-

' γραφήματα, "χαί εν γίνει δ,τι Γί&’φνές καί jjagtev, δυνάμενςίν να 
ίιεγείρη τά ένδιαφίρον, τήν σκίφιν, τήν .ψαντάσίάν,.τό ’φϊσ0ημΛ.

- Σ,υνεργάται είσι χάί εφέτος περί ,τους·5(Ιι—-δληΎδηλίδή'ή φάλ.αγζ 
τών.έν" Έλλάδι . κορυφαίων ποιητών χίΐ πεζογράφων. Λ . . . .

Λια τήν άπίχτησιν του βαυμασίόυ ·

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΚΟΚΟΥ ΤΟΥ 1900

χάριν τών απανταχού φίλων χοΐάνταποχριτώντήςεΦύσεωςοάνα- 
ίεχύμεθα την αποστολήν αύτοϋ εις πάντ,ας έμβάζοντα ήμΐν τό ισότιμον 

♦ρ, χ®; ί διά τά’ Έξώτερίκϋν
• ν·

■ ..γλίά,οπδυ διέπριψε χαθαράς αύτοχθδνβυ φυλής' διά τήςίχ- 
, Λίγήέ-.αύτής έν ταίς τ.γώσι χαί- είτα^διά τής αναπαραγωγής.

Ή πρώτη* λοιπόν φροντίς ύπήρξίν ή ΐδρυσις τάχίιχών ιππο
δρομίων,, βαθμηδόν γενίχΐύο'μίνων καθ ’ όλην τήν έπιχρατείάν, 
,ινα διά του-μέσου τεότόϋ άνάπτυχθή'ή δεάπλασις κ*θαρ&; 

/ίέπίφοπίάύ φυλής·.
• · "’βΐΚίτδή δέ πβσα *®ο««τομία· έχει παντού χαί πάντοτε τάς 
;άντίδρ’άσ«ς ·τη^Λ^·κΕτ«ιρεία αύτη ίτίθη ύπδ τήν άμεσον

"τής•^μσίίλδύούί?ΐς:· ίΐκογενείας 
.. ,χαΐ· * "οΰ- 'μόϊβγ^·ύχϊ τής > γενί’ίρής'’ έΐτιδοδίμά^άς, "άλλά' Χαι 
·;έπέφερε·#9ΰ^.μ®λλθΫ σχετικούς αγλαούς χαρπούς.

cvrlreui) \

ι

ΦΓΣΤΟΓΡ-Α-ΦΕΙΟΖΤ

ΗΛΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΓΛΟΓ
ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

’Οδός Ανεξαρτησίας 22 παρά τί) Πλατεία Γεωργίου Α’.
Έκτελοϋντχΐ παντός είδ.ους φωτογραφικαι έργασίαι s|; 

τήν έντέλειαν.Μεγέθυνες εικόνων καί άναφωτογράφησις ·κλ- 
λαιών. Συναγωνισμός ιις τήν φωτογράφησιν άπομεμονομένων . 
άτόμων καί όμάδων. ■

ι Τιμαί λίαν συγκαταβατικαί.

Αύνασθε δμως χαί νά προσδώβητ* είς τό μηχάνημά σας . 
ρίονδήποτε σχήμα ίελησητε Ιχθύος, δστις ουτω θά γίνη είς 
περίφημος κολυμβητής, δστις τιθέμενος ίντός φιάλης πλήρους 
Υδατος κιχλεισμίνης διά μεμβράνης έχ καουτσούκ ή άλλης 
ούσίας αδιάβροχου θά χολυμδμ έντος αύτοϋ χαί θ ’ άνερχηται 
καί κανέρχηται. ώς άληθής ιχθύς.

Τό βάρος τοϋ έρματός σας δμως .δέον νά κανονίσητε εΐς : 
τρόπον ώστε, ό ιχθύς σας νά πλέ^ρέν τή έπιφαν»ίφ 'Χ«ι νά · 
κατέρ·χητχι ε£ς τόν πυθμένα τής φιάλης, όσάχις δι ’ έλα· 
φροτάτηί ώθήσίχρς τής-χειρός τόν άναγκάζιτε ,πρόί τοϋτο..

Ήδη τό πείραμιέ «ας είναι ?τοιμον καί δύνασθε νά προ- ' 
βήτ* ·<ΐ( τήν ίκτίλισιν. .Πιέζοντες τήν, χεΐρά σας έλαφρώς 
έ»ί τής μεμβράνης; πιέζεται το ύδωρ, 'ό’περ εισχωρεί · διά - 
ηής οπής. Ιντός τοΰ ώ.ομ, γινομένου ούτως βαρυτϊρρυ, καί ό 
Ιχθύς ώς β^ρύτερος ήδη β>θίζ.*ταε εντός του ’υδατος. Παύ,ον- 
τες δε τήν πίεβιν τής^χιιρός, ό πησθείς άήρ, υπό τοϋ δδα- , 
τβς εισερχομένου έν τψ ώφ, διαστέλλέται καί θά έκδιώξη, 
τό έν αύτφ είσαχθέν δδωρ. Ό Ιχθύς ξέ οδτως έλαφρούμενος 
θ’* άνίλθη έχ νέου έπί τής έπιφανείας ηαί θά πιριμείνη 'δέυ- 
τεραν διαταγήν σας, ΐνα ^βυθισθήΓχαι πάλιν ,έν.'τφ πυθμίνι

■ καί ούτω κάίέξής. ' ■' ■ :■· ί
Ή διά τής χειρός σας ένέργεια δέον νά. μένη άπαράτή-.- 

ρητος είς τόν θεατήν, ίνα μή έννοήση όδ^-πό,'&χνα,ϊμά·.··;·.
Τή πείραμα : τώτσ ·έφυχρμόζρτ«ι. είς -διάφβ^. παίγνια, 

. fywx παρατηροϋμεν εκάστο-τε εκτιθέμενα, είς ΐής' όδρύς άντί ' 
τώο "

στημα δύο ώρών (14 λεϋγαι). Ό βασιλεύς είχε οιατάζιι 
ν * άρουν παν έμπόδιον άπό τής;όδβϋ’ίκαϊτό' βραβιιον εχερδήθη.'

Κατά τοΐ#ό γενομένΛις εις Λουδοβίκου .τοΰ'·
IΣΤ' άγών^ίΫά» άάόέχήίέοίία ^σά^ί.σήμ^^Χ» μεταξύ τών 
μεγ'.στ'^εα^'-Μ^-^λήέ. '■ <' .' ■·

Οί i^W.W| '^Κφψρδίλι'ί' Χα^ά ·6ήγ -Ναπολέον-';.·
. τος Α’ ’’τής ^ιί^^Μίίφ, Χάί ώρίσθη-,ΰ
’«ε- ν · γίνοχρφόμ .
Λο»Χο6·κθι ΓΓΓ', Καρόλου Γ,'χχέ Λουοίβίκου Φίλιππου ίψη-

ξήρ^ά#^ -νίά. δόξής;:
Μ«αυς^ύπύ τήν ό_ναμ.ασίαν Ji) Niey-.Clllb

- -ΐία, ·άπάτ·ελουμ^^.®;'βΙϋτών’·Λδν εύγενών <ΰ?έ,αέπ*ίρέδ<Α5>, <

· 1ST

κοαη'·?ώ

■ ι-
ί · · 

■;

ΤΟ ΜΟΝΟΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΩΡΟΝ
- .; ■·. -. ΕΙΝΕ.. - -

fee rasmswm.

’.^^φ^^^γίύομέ^ών είδικώς^ε^' τήνάύ'ά-· 
t ’ ■ ~^ώ» Αγγλικών φυλών. »
ία αυ*η, ,άπότ^^^ή’εχ 1,4 ί^ρυτών^ΐδόύήω^, 

βέλτίωσιχ τής

ζ;

'ν

Ί« n
i’ '. .»*

κ

»

1

#.·
η·” ■9'.'ί,

'.'λ

*r
Ζ |·.

*>·

.♦·

1 Ϊ*
. ' ·. ·'· Ί

Φ.Π.

V

ί
*■ % -V *

• τρεξατε: τρεξατε σ
' ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΩΣΙΝV.

• -

& γ-

-/
.· ’ . ■ ■ ■■ 1 ■



■ρ·'

Ό. ΐ

ί’ίί'ΐ

ύ <
>ν

' ■ ' ■.·

ΠΑΙΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ Υ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙ TIh ΒΑΙΕΙξ’Ι'ΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ

ΕΚ Δ I ΔΕΤΑ I ' ΠΡΟΣΕΧΩΣ
>πο ιω. Δ.ΦΕΒΗ

βΕΟΪ ΚΑΙ ΜΥβΟΙ ΤΟΓΗΝΑΛΝ
Ή Τριμούρτη,—at Μεταμορφωθείς τοϋ Βισχνοΰ, —Βαχαβάνι καί Βράχμα, —δ Πάρα-Βράχμα,—τά ευαγγέλια 

VEDA, Μαχαβαράτα, Ίνδραπρασθα, Δριταράχτρα, ΧαοτιναποΟρο κτλ. — ή φαντασιώδης μάχη τοϋ Κουρουκ- 
χετρα. —δ ευαγγελιστής Βυάζα,— Ρίγγ-βέδα, Σοϋμα-Βέδα, ΓιρδζρύρτΒέδα, Άθάρβα,Βέδά,ίΟύπανιχάδ Βέδα 
καί Σοϋτρα,—δ γίγας Λάνγκα,—Ράμα και Σίτα,—δ ήρως Χανουμάν ό πίθηκος,—δ Σατανάς'Σίβα,—δ μυστη
ριώδης Λωτές, —τό ιερόν όρος. Μέροϋ,—Μπαλί,. Ραμά, ΚρΙσχνα, Ραβάνα καί Μπαγγαβάν,—Σουάργγα, δεβάτα, 
πατάλα, δαϊτία, άσοϋρα, σατιαβράτα, χαϊαγρίβα, σουνγρίοα, Κάνσα, ΜαθσΟρα-ιιάςδα, δεβάκι, Ίαμούνα, νάϊρς, 
παρίαι,—δ ιερός ποταμός Γάγχης, —τα.μυστήρια τοϋ Γχουγγερνάουτ, κτλ. κτλ. κτλ.

ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΩΝ
Τα μυστήρια του Μίθρα, Δημιουργία τοΰ κόσμου, — περσικός Παράδεισος'καί Κόλασκ, δ Ζερβάν- 

Άκερέν, — πάλη μεταξύ θεού καί Δαιμόνων, — Όρμούζ καί ‘Αριμάν,— Πέροαι μάγοι, άστρολόγοι,'γόητες, 
φαρμακοί, — δ σοφδέ Ζαρσάοτρης ή Ζαραθούστρα,—· τδ ιερόν Ζενο-Άβέστα. .

ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΜΎΘΟΙ ΤΩΝ ΑΙΓΎΠΤΙΩΝ
Οί μέγιστοι θεοί Ίσης καί Όσιρις,—Έρμης ό Τρισμέγιστος,—ή ίερά Ίβις καί ή αγία', . . Γαλή·—Ζεύε 

Άμμων,— ή μυστηριώδης γέννησις τοϋ Ώρου,— ο φοβερός δαίμων Τυφωεύς,—δ περίεργος Κνέφ,—δ αλλό
κοτος Φθά, — Φρέ και Θεοΰθ, οί θεοί τών μυστηρίων, — τ’ απόκρυφα τής λατρείας τοΰ Όρΐριδος καί τής 
Τσιδος, — .δ,Σεράπις καί δ Άνουβις, — τά σκοτεινά Μυστήρια τών Κάβειρων, κτλ., κτλ-, κτλ.

®ΕΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ■
Ζευς, Ήρα, Κρόνος, Ποσειδών, Ήφαιστος, Δήμητρα, Άρης, ’Αφροδίτη, Ερμής, Ήβη, Γανυμήδης, Παν, 

Αίολος, Νάιάδές,’Ήηρήίδες, Μοΰσαι, Άμαδριάδες, ’Απόλλων, Άρτεμις, Δρυάδες, Μαντεία, Χρησμοί, Μυστή
ρια, Περσεφάνη, Πλουτ Έόων, τιάδες, ’Ιανδς, Σκύλλα, Χάριβδις,' Συμπληγαδες-/ Ίάάων, Μήδεια, Φήμη. 
’Εριχθόνιος, 'Ηρακλής, Πε^αευς, Θησεύς, ’Ανδρομέδα, Άθηνά, Άκέοτος, Δάφνη, ’Αράχνη. Ίώ, ή Λύκαινα 
τροφός τοΰ Ρωμύλου καί Ρεμου,. οί Επτά έπί Θήβαις, Τρωικός πόλεμος, Άργοναΰται, Δίδω, κτλ., κτλ., κτλ.

ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΚΕΛΤΩΝ ΚΑϊ ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ ί
Οί Μεγάλοι θεοί Τεύτατης, Τάρανις καί ’Εοος,— ή περίεργος θρησκεία τών πρώτων ΓαλαΤών,—οί ΐερεγς 

Δρϋιδαί καί αί ίέρειαι ^υϊδίδες,-—Δρυϊδικά μνημεία,—ό Γαλατικός Όλυμπος,—δ περίφημος ήρως Κορίδουεν 
καί δ Ταλίεζίνός, — Όγμιος, Βοσέγιος, ΠεννΤνος, θεοί κάί τέρατα τών βουνών καί,τών ποταμών, — δ θαυμβ. 
τουργδί ήλιος Βέλενος,— Γίγαντες τεράστιοί τών ερήμων, φαντάσματα — τά μυστηριώδη πνεύματα Έλφ.

’ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΤΩΝ ΣΛΑΥΩΝ
- Σουγιάτοάιτ, Ρούγκιέβιτκαί, Περούν: ή μεγάλη ΤΡίΑΣ τών Σλαύων, — τά μυστήρια Και οί άθλιοι του 

ρώσου Ήρακλέους Ποϋοτριτς — τά ιερά Χραδιτς;—r τδ άσβεστου πυρ,-— Ναοί, βωμοί, θυσίαι, πανηγύρεις.
1 ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΜϊβΟΙ ΤΩ» SKANAlNArilS

Έδδα καί Σαγκα_ον Ύπερβάρειοι, —δ παγκόσμιος Πατήρ,—δ μαύρος Σούρτουρ,—δ; Τμμέρ καί ή άγελάς 
Άουδσνμβλα,—Γίγαντες' τών Πάγων,—Μπούρ καί Μπδρ,—δ Χάϊομαλ καί τά μυστηριώδη ανάκτορα τοΰ Όδιν, 
—ή ιερά μελία Τγδραοίλ,—Θδρδα, Βερνάνδε καί Σκοϋλδά, — τά ανάκτορα τών Νόρνων, αί.αλλόκοτοι πόλεις 
γιγάντων Μίδγαρδ καί Άσγαρδ; ή ’Αφροδίτη Φρίγγα.—δ παράδεισος Ούαλάλα.—αί μα.άδες Βαλκυρίαι Πνεύμα 
καί Μνήμη, — δ Θωρ,^δ μαγευμένος ίππος Σ-λείπνερ τόύ Όδιν.— Λόκε δ Σατανάς, —δ Λύκος Φένρις καί 
Όφις δ Μέγας,—δ Θάνατος Έλα.—δ Άδης τών Σκανδινάυών,— τά ταξείδιάτοΟΘωρ,Θιάλφ καίΡάσκα,— 
οί κριοί ^λειργιγάντων, —πάλη· θεών- τίαί γίγάνΤω^-^ΒίΩδερ': δ θάνατος όνος .. .
Θεού,—δ τυφλός Θεός Χαϊδερ,—τδ δηλητήριου τής Σιγνίας,—Θεογενεΐς Οεισμοί,—Νφελχοϊμ,—τδ ενδιαίτημα 
τών σκιών,— Θα&ς ή κόρη τών γιγάντων κλπ. ■ : " \ / ; 'Μ:''

;λ: ■
/ Ό αύτο,γίνής-θεδς Γκότ,—ή .στήλη Τοΰ Ίρμινσουλ,—Βόδαν,—Δόναρ, Ζίο καί Σάξνοτ δ .σήμριιοφόρος,— 
Νέρθους ή θεά<Τ^Γγής,—-τ’ απόκρυφα τής νήσου Ρώγεν,—ί| Αφροδίτη Φρέϊα καί ή Άρτεμις Χόλδα,—Βέρθα 

■ή^θεάτοϋ Ά^ί^^^βΥάσΤάρεις,—Σοΰννά καί Μανι(—ΛΕλφ,—Νύμφαι,—Πυγμαίοι κα,ί Γίγαντες κτλ,

'.-Η'ίΧ.λ'",’Λ: 1 .
Μυθολογικοί θρησκείαΓτων λαών τής ’Αμερικής,—Μύθοι, θεοί καί είδωλα τών Αφρικανών,—θεότητες τών 

ΑύσΤράλών καί τμν Πολυνησίων,—Θεοί τών Κινέζων, τών Ίνδοσινών, τών Ίάπώνων κτλ.

<;

J.

Τ:

•Λ*

* ι-

>/'

&


