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(Championnats)

Έν προηγουμένφ τεύχει τής «Έπιθεω- 
ρήσεως» ύπεδείξαμεν δτι άμεσος άνάγκη 
παρίσταται συστάσεως άγώνων προς άνα- 
ζωπύρωσιν τής Γυμναστικής και τοΰ Άθλη- 
τισμοΰ, τοσούτφ δυστυχώς παρη μέλη Μέν
των παρ’ ήμϊν μετά τήν στιγμιαίαν τών 
’Ολυμπιακών Άγώνων έξαψιν. Σήμερον εΐς 
τδ ζήτημα τοΰτο έπανερχόμενοι, άπευθυνό- 
μεθα προς τδν Σύνδεσμον τών Ελληνικών 
’Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων και 
πρδς τούς διαφόρους Γυμναστικούς καί ’Αθλη
τικούς Συλλόγους καί προτρέπομεν αύτούς 
νά προβώσιν είς σύστασ.ν άγώνων πρδς 
άνάδειξιν πρωταθλητών (championnats). 
Άπο πολλοΰ ήδη χρόνου έν άπάση τή 
Εύρώπη λαμβάνουσι χώραν κατ’ έτος 
τοιοΰτοι άγώνες καί ή ΰπαρξις τούτων 
είνε έν τών σπουδαιοτέρων μέσων, δι’ ών 
κατωρθώθη ή τε Γυμναστική καί δ ’Αθλη
τισμός νά προοδεύσωσιν έκεϊ είς τοιοΰτον 
βαθμόν. Έπάναγκες οθεν είνε, δπως έκα
στον Σωματεϊον τελή κατ’ έτος άγώνας 
μεταξύ τών μελών του προς άνάδειξιν πρω

ταθλητών έν παντί άγωνίσματι, ούτινος έπι- 
διώκει τήν πρόοδον. ’Ενιαύσιοι δ’ άγώνες ύπδ 
τήν έπίβλεψιν τοΰ Συνδέσμου τών Ελληνικών 
Αθλητικών καί Γυμναστικών Σωματείων νά 
τελώνται έν έκάστη πόλει τής Ελλάδος 
πρδς άνάδειξιν πρωταθλητών τής πόλεως, 
έν ή ούτοι τελούνται. Τέλος δ’ αύτδς δ 
Σύνδεσμος είτε καθ’ έκαστον έτος, είτε άνά 
διετίαν, νά προκηρύσση καί νά τελή άγώ
νας πρδς άνάδειξιν πρωταθλητών τής Ελ
λάδος. Διά τοιούτων άγώνων βέβαιον είνε, 
δτι ή νεολαία τής Ελλάδος, πρδς άπόκτη- 
σιν τοΰ τίτλου τοΰ πρωταθλητοΰ, είτε τοΰ 
είς δ άνήκουσι Σωματείου, είτε τής πό
λεως έν ή εδρεύει τδ Σωματεϊον των, είτε 
τέλος πρδς άπόκτησιν καί αύτοΰ τοΰ τίτλου 
τοΰ πρωταθλητοΰ τής Ελλάδος, άφ’ ένδς 
μέν θά προπονίζηται έπ’ άρκετδν μέρος 
τοΰ έτους, άφ’ έτέρου δέ, δπερ καί τδ 
σπουδαιότερον, θά διάγη καθ’ δλον τδ έτος 
βίον τοιοΰτον, ώστε νά καθίσταται τδ σώμα 
έπιτήδειον πρδς τοιαύτην προπόνησιν.

Διά τής προκηρύξεως καί τελέσεως τοιού
των άγώνων θά ίδωμεν τήν νεολαίαν μας 
ώς καί κατά τήν έποχήν τών ’Ολυμπια
κών πληρούσαν τά διάφορα ’Ασκητήρια.

Έπί τδ έργον δθεν δ Σύνδεσμος τών 
Ελληνικών Αθλητικών καί Γυμναστικών 
Σωματείων, οί διάφοροι Σύλλογοι καί τέλος 
αύτή ή Πολιτεία, ήν πρωτίστως ένδιαφέρει 
ή έν γένει άθλητική κατάρτισις τής Ελλη
νικής νεολαίας.
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προλάβη, οφείλει νά έπιστρέφη άμέσως είς 
τήν θέσιν του.

Ούδεϊς παίκτης δύναται διά τής ράβδου 
του νά ΰφώση άπό τοϋ έδάφους τήν ρά
βδον αντιπάλου τινός είς ύφος μεγαλείτε- 
ρον τών 10 έκατοστομέτρων. Ούδεϊς παί
κτης δύναται δι’ οίονδήποτε λόγον νά κρά
τηση έτερον παίκτην έξ οίουδήποτε μέ
ρους τοΰ σώματος, ή δέ σφαίρα δέν κτυ- 
πάται διά. τής· ράβδου, άλλ’ άπλώς ώθεΐ- 
ται δι’ αύτής, ·καϊ τούτο πρός άποφυγήν 
κτυπημάτων έπϊ τής· κνήμης ή τοϋ προ
σώπου τών παικτών.

Διά vet κερδηθή είς πόντος (point) πρέ- 
j πει νά διέλθη ή σφαίρα μεταξύ τών στύ

λων τοΰ τέρματος, είσερχομένη έκ δεξιών 
πρός άριστερά· ή συνθήκη αύτη είνε άπα- 

| ραίτητος καϊ διά τό κέρδος ένός τέρματος.
ΙΙάσα παράβασις τών κανόνων τούτων 

φέρει μίαν καϊ μόνην τιμωρίαν: τήν δια
κοπήν τοΰ παιγνιδιού καϊ τήν έπαναφο- 
ράν τής σφαίρας είς τό κέντρον τοΰ 
πεδίου.

Ειπομεν ανωτέρω, δτι έκαστος παίκτης· 
κατέχει ειδικήν έν τώ πεδίω θέσιν τό 
επόμενον διάγραμμα ('), δεικνϋον τήν θέσιν 
έκάστου παίκτου, θέλει καταστήσει μάλλον 
καταληπτήν τήν περιγραφήν τής παιδιάς.

Ή διάθεσις τών παικτών είνε περίπου 
ή αύτή μέ τήν τών παικτών τοΰ Foot- 
Ball Association. Τάσσονται κλιμακηδόν, 
καϊ τούτο δπως καταστήσωσι δυσκολωτέ- 
ραν τήν παιδιάν· ούτω δέ άναμεμιγμένοι 
δέν δύνανται νά διαβιβάσωσι μέ έν μόνον 
κτύπημα τής ράβδου τήν σφαίραν άπό τό 
έν εις τό άλλο άκρον τοϋ πεδίου. Ό άν-’ 
τίπαλος εμποδίζει τήν δίοδον. Ό παίκτης 
λοιπόν, · καϊ λίαν προφανώς, πρέπει νά 
όδηγή τήν σφαίραν καϊ όχι νά τήν φίπτη. 
Αύτη είνε δλη ή δυσκολία τού παιγνιδιού.

Ή τακτική δέν είνε περιπεπλεγμένη, 
καϊ ολίγα λεπτά δύνανται νά καταστήσω- 
σιν είς τούς θεατάς δυνατήν τήν παρα
κολούθηση1 τής παιδιάς.

ΑΘΑΗΤΙΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΙ
HOCKEY

Ώς πασαι αί άθλητικαϊ παιδιαί, καϊ τό 
Hockey προέρχεται έξ Αγγλίας· ή Crosse 
ή εύνοουμένη παιδιά τών Καναδών, ήν 
ούτοι έδανείσθησαν παρά τών ’Ινδών, δύ
ναται νά θεωρηθή ώς ή αφετηρία τοΰ 
Hockey, δπερ παίζεται ώς καϊ τό Foot- 
Ball, έπϊ χλοερού λειμώνος.

Έκτός ολίγων ποικιλιών είς τό Hockey 
ώς καϊ είς τό Foot-Ball καϊ είς την 
Καναδήν Crosse, πρόκειται περϊ διελεύ- 
σεως μιας σφαίρας μεταξύ δύο στύλων 
ευρισκομένων είς τό τέρμα τοΰ πεδίου, έν 
τώ όποίω παίζεται ή παιδιά.

Ό παίκτης τοΰ Foot - Ball, διά νά 
ώθηση τήν σφαίραν μεταχειρίζεται τούς 
πόδας του, ό δέ τοΰ Hockey ιάβδον 
κεκαμπυλωμένην είς τό έν άκρον, καϊ ό 
τής Crosse τοΰ Καναδά έπίσης ράβδον 
κεκαμπνλωμένην, περιλαμβάνουσαν έν τή 
καμπυλότητί της καϊ μικρόν τι πλέγμα, 
προωρισμένον νά δέχιιται τήν σφαίραν.

Οί φίλοι τοΰ Hockey, τούς οποίους ή 
δριμύτης τών χειμώνων τοϋ Καναδά κα- 
τεδίκασεν είς απραξίαν, έσκέφθησαν νά 
έκτελέσωσι τήν προσφιλή των παιδιάν έπϊ 
τοΰ πάγου. ΊΙ ίδέα αύτη ένθουσιωδώς 
έγένετο άποδεκτή, καϊ τό έπϊ τού πάγου 
Hockey άμέσως διεδόθη είς τήν ’Αγγλίαν 
καϊ τάς Ηνωμένας Πολιτείας.

Έν Γαλλία μόλις κατά τό 1891-92 
παϊκταί τινες στρατολογηθέντες παρά τοϋ 
κ. Πέτρου Κουμπερτέν, έπαιξαν έπϊ τής 
παγωμένης μεγάλης διώρυγος τών Βερ
σαλλιών παρτίδας τινάς τοΰ Hockey.

Τό Hockey παίζεται μεταξύ δύο όμί- 
λων, άποτελουμένων έξ 6, 7 η 8, άναλό
γως· τής έκτάσεως τού χώρου, παικτών. 
Έκαστος δμιλος διευθύνεται άπό ένα αρχη
γόν. Έκαστος παίκτης καταλαμβάνει ώρι- 
σμένην θέσιν, τήν όποιαν δέν δύναται νά 
έγκαταλείφη είμή διά νά ώθηση τήν 
σφαίραν μόλις δμως αντίπαλός τις τόν (') Δημοσιιυ&ηοίμιναν ίν τφ πΡοσ»·Ζ«Γ φύλλο, 

μβτά τών χανόνων τής πβιίζδς.

"Αμα τώ συρίγματι τοϋ διαιτητού, οί 
δύο προφύλακες τοΰ κέντρου πειρώνται 
νά διευθύνωσι τήν σφαίραν πρός· τό έχθρι- 
κόν τέρμα. Μέ έν κτύπημα τής ράβδου 
— καϊ οδηγών αύτήν τοιουτοτρόπως· ώστε 
νά ύπεκφύγη τήν αναμονήν τών αντιπά
λων — ό προφύλαξ προσπαθεί νά τήν δια- 
βιβάση είς τινα παίκτην τοΰ ομίλου του. 
Ούτω έκ κλιμακίου είς κλιμάκιον πρέπει 
νά φερθή ή σφαίρα πρός τά δεξιά τοΰ 
έχθρικοΰ τέρματος καϊ έντός βολής τοΰ 
αρχηγού, δστις μέ ίσχυράν ώθησιν τής 
ράβδου θά τήν κάμη νά είσέλθη ή όχι 
είς τούς δύο στύλους τοΰ τέρματος.

Όλισθαίνουσα έπϊ τής χλόης ή σφαίρα 
φεύγει έπϊ τοΰ πάγου, πηγαίνει, έρχεται, 
έπανέρχεται, παρακολουθουμένη ύπό τών 
παικτών, τρεχόντων μέ προτεταμένην τήν 
ράβδον, κεκυρτωμένων, κλινόντων, όλι- 
σθαινόντων καϊ πιπτόντων, κατά τήν ζωηρο- 
τάτην, χαρίεσσαν καϊ ένδιαφέρουσαν ταύτην 
παιδιάν, τόσον διά τούς· παίζοντας, δσον 
καϊ δι’ αύτούς τούς θεωμένους.

(άκολου»εΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΓΣΑΦΗΣ

ΙΠΠΟΛΟΓΙΑ

Ό χειμών εκδιώκει πανταχοΰ τάς ιππι
κός· διασκεδάσεις, καϊ ακριβώς τώρα αί- 
σθανόμεθα κάπως τήν έλλειφίν των. Ούδέν 
νέον, ούδέν άξιοσημείωτον σπορτικόν γε
γονός είς τόν ορίζοντα. Είνε έποχή άνα- 
παύσεως, τόσον διά τούς άνθοοίπους δσον 
καϊ διά τά ζώα.

Πλησίον καλής πυράς, ή όποια θερ
μαίνει τά ναρκωμένα μέλη μας, ή άφή- 
γησις· παλαιάς ιστορίας έπέχει τόπον νέου 
καϊ οι’ αύτό άκριβώς λαμβάνω τήν εύχα- 
ρίστησιν νά διηγηθώ είς τούς αναγνώ
στης· τής Ποδηλατικής και ’Αθλητι
κής Έπιθεωρή«ίεως· τής ’Ανατολής 
τά ακόλουθα γεγονότα, τά όποια έλαβον 
χώραν είς τήν ’Αγγλίαν, κατά τάς άρχάς 
τού 1737. καϊ τά όποια έμειναν αλησμό
νητα μέχρι τών ήμερων μας.

Τήν διήγησίν μου θά ήδυνάμην κάλλι- 
στα νά έπιγράφω ώς έξής:

ΟΔΓΣΣΕΙΑ ΜΙΑΣ Δ1ΑΣΗΜ0Γ ΦΟΡΒΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΛΗΣΤΟΓ.

Κατ’ εκείνην τήν έποχήν, τό αραβικόν 
αίμα έκαμεν αισθητήν τήν έπίδρασίν του 
έπϊ τών αύτοχθόνων γενών. Διά τής έμ- 
βριθούς· μελέτης τού άμιγούς αίματος 
(par sang), άνεγνωρίζετο, ότι πανταχοΰ 
δπου τοΰτο εύρίσκετο, αί ιδιότητες τοϋ 
ίππου ηϋξανον. Είς τό κυνήγιον, είς· τό 
ταξείδιον, είς τάς άμαξοδρομίας, διεκρί- 
νοντο ζώα τής εύγενοϋς ταύτης κατα
γωγής, έκτελοϋντα θαύματα δυνάμεως καϊ 
θελήσεως.

Ή Black Bess, ή θαυμασία φορβάς, 
ήτο τής κατηγορίας ταύτης.

Τά έπίσημα βιβλία, τά όποια άποφαί- 
νονται περϊ τής· άξίας καϊ τής- γενεαλο
γίας τών δρομιών ίππων, δέν περισυνέλ- 
λεξαν τό όνομα τοΰτο, διότι ούδέποτε δέν 
είχεν αναγραφή είς· τά προγράμματα τών 
ιπποδρομιών· άλλά θ’ άπαντήσητε τοΰτο 
είς· πλείστα δσα αγγλικά βιβλία, μή έξαι- 
ρουμένων ούδέ τών στοιχειωδών, καϊ τά 
όποια περισώζουσι τήν άφήγησιν τής θαυ- 
μασίας ιστορίας- της.

'll Back Bess είχε πατέρα άραβα έπι- 
βήτορα, έγγονόν τοΰ Barley (άγγλικοΰ 
άμιγούς αίματος) καϊ μητέρα φορβάδα 
άραβικού αίματος. ΤΗτο μαύρη, μέ τρίχας 
μεταξώδεις καϊ στιλπνός, καϊ κοινού ανα
στήματος. Ή θεωρία της δέν ήτο κατωτέρα 
τής τοΰ λέοντος, καϊ ή διορατικότης της 
σας ένεθύμιζε τά τ<’»σον ασφαλή ένστικτα 
τών ίππων τής έρημου. Καθ’ οδόν έχρε- 
μέτιζεν, δταν ήθελε νά ειδοποίηση τόν 
κύριόν της περϊ τής παρουσίας ίππέως, 
τόν όποιον προησθάνετο διά τής όσφρή- 
σεως. Αύτός δέν είχεν ή νά περιφερή 
τούς· οφθαλμούς του έπϊ τοΰ όρίζοντος, 
καϊ άνεκάλυπτε τό πρόσωπον, τό όποιον 
τοϋ είχεν υποδείξει ή σκοπιωρός του.

Έάν έπιθυμήτε νά*τήν  ίδήτε, είσέλθετε 
διά τής αύλής τοΰ παλαιού καφφενείου 
τό «Πλοϊον», δπου έτοιμος, μέ τό έφίπ- 
πιόν της καϊ τά ήνία, είνε δεμένη είς 
κρίκον, ένόσω ό κύριός της πίνει, καπνί-
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ζων είς χαμηλήν αίθουσαν, τό κολοσσιαϊον 
ποτήριον τοΰ τζίν (*),  τό όποιον πρό όλί- 
γου τοΰ έφερον.

Ό άνθρωπος- ούτος, ήτο ένδεδυμένος 
μέ στολήν, ή όποια, άν άφήρει τις τά 
γαλόνια καϊ τό βελοϋδον, σάς- ένεθύμιζε 
τά τής αυλής κατά τόν 1Ζ' αιώνα, καϊ ή 
όποια σΐΛ'ίστατο άπό αρκετά εύρύχωρον 
κίτρινον γελέκον, μακρύ προστήθιον, με
ταξωτός παρδαλός περικνημίδας, ύποδή- 
ματα μαλακά και ξεχειλωμένα- πλησίον 
του είχε μάλλινον μανδύαν φαιόν.

Εύρισκόμεθα κατά τήν άνοιξη» τοΰ 1737, 
καί, έν παρόδω είρήσθω, ύπήρχε κατά τήν 
έποχήν έκείνην κάποιος Τουρπέν, διάση
μος ληστής, τοΰ όποιου ούδέποτε ήδυ- 
νήθη τις νά ύπερβή τήν έπιτηδειότητα, 
ήτο δέ τότε είς τόν κολοφώνα τής δόξης 
του.

Είς τό πλήρες καπνού δωμάτων τούτο 
τό άντικείμενον τής- όμιλίας ήτο αύτός, 
άπό καιρού δέ είς καιρόν, κατά τήν συ
νήθειαν τής έποχής, έπίσημος φαφωδός 
άνήρχετο τοΰ καθίσματος του δπως φάλη 
είς- τήν όμήγυριν βακχικόν σκοπόν ή εΰ- 
θυμον άσμα. Μόλις δμως έκλειε τό στόμα 
του, οί παρεστώτες ήρχιζον πάλιν τήν 
διακοπεϊσαν συνδιάλεξίν των, και ώμί- 
λουν περϊ τοΰ Τουρπέν, τοΰ οποίου έξι- 
στόρουν τους θαυμάσιους άθλους.

— Τήν τελευταίαν φοράν καθ’ ήν ό 
Τουρπέν ήχθη είς τό κακουργιοδικειον, 
έλεγέ τις έξ αυτών, ήθωώθη, καθότι απέ
δειξε τρανότατα έν άλλοθι. Δέν ήτο δυ
νατόν νά εύρίσκηται εΐς Κάντερόουρυ. 
αφού κατά τήν ώραν καθ’ ήν διεπράχθη 
ή κλοπή, τόν είχον ίδή είς Βέξ-λε-Χέδ.

— Άδιάφορον, είπεν ό άλλος, έπρεπε 
νά τόν κρεμάσουν, ύπό οίανδήποτε πρόφα
ση» · ή ΰπόνοια ήτο αρκετή.

— Τρέχεις γλήγωρα σύ, είπε τότε ό 
άνθρωπος, δστις είχε τόν φαιόν μαν
δύαν, καϊ δστις κατέπιε τήν τελευταίαν 
σταγόνα τοΰ ποτού, ή οποία είχε μείνη 
είς τό ποτήριόν του, έάν έκρέμων τοιου
τοτρόπως τοΰς ανθρώπους, στοιχηματίζω

(°) Τζίν, ίΐϊος £ακίου, πινόμινον <ν Άγγλί?. 

δτι μεταξύ δλων ήμών, ούδέ είς δέν θά 
έγλύτωνε άπό τήν κρεμάλα. ΙΊοϊυς άπό 
ήμάς, άλλος όλίγον, άλλος πολύ, δέν 
έχει ύποπέσει είς πλημμέλημα κατά τό 
διάστημα τής ζωής του! Ποσάκις είς τήν 
ζωήν μας, χωρϊς νά τό θέλωμεν καϊ ήμεϊς, 
δέν εύρισκόμεθα είς βρώμικα πράγματα, 
δπου κανείς λερώνεται...

— Καλά, άλλ’ ό Τουρπέν, αύτός τού
λάχιστον, είνε μασκαράς έκ προθέσεως.

— Ώ! δσον αφορά διά προθέσεις, 
άλλοίμονον είς τήν άνθρωπότητα 1 διότι 
τό κατ’ έμέ, δλοι οί άνθρωποι είνε κα
κούργοι, μέ τήν διαφοράν, δτι άλλοι 
είνε πραγματικοί καϊ άλλοι πλατωνικοί. 
Άλλο τίποτε άπό πλατωνικούς κλέπτας.

'Η θεωρία αύτη έκαμε νά μειδιάσωσιν 
οί φλεγματικοί πόται τοΰ καπηλειού καϊ 
Oct άπεδείκνυον όρθοτατα τήν αλήθειαν τών 
λόγων, έάν δέν έσταμάτουν τρεις ιππείς, 
πρό τής θύρας, καϊ έπέσυρον τήν προ
σοχήν δλων. Είς- μίαν στιγμήν άφίππευ- 
σαν καϊ Ανοιξαν τήν θύραν.

’Εν τώ μεταξύ, καϊ ώς άστραπή, ό 
άνθρωπος, δστις πρό ολίγου είχεν άπο- 
θέση τό ποτήριόν του έπϊ τής τραπέζης, 
άνετινάχθη άπό τό κάθισμά του, καϊ άπό 
τό παράθυρον τοΰ ίσογαίου έπήδησεν είς 
τήν αύλήν. Τρέχει είς τήν φορδάδα, ή 
οποία ήτο άνήσυχος καϊ έπτερνοκόπει, 
τήν λύνει, πηδά έπάνω της, καί, διά τίνος 
διαδρόμου, τοΰ όποιου έφαίνετο δτι έγνώ- 
ριζεν αρκετά καλώς τόν προορισμόν, έξέρ- 
χεται καϊ εύρίσκεται είς τούς άγρούς.

ΤΗτο ή ί κτη έσπερινή ώρα.
Οί άπροσδόκητοι ούτοι έπισκέπται ήσαν 

άπλούστατα άστυνομικιι όργανα, είς άνα- 
ζήτησιν τοΰ περιδοήτου Τουρπέν, τοΰ 
όποιου ή κεφαλή είχε προκηρυχθή ένεκα 
νέου έγκλήματος. Ό Τουρπέν είχε προ- 
δοθή, καϊ ήτο αύτός, ό όποιος, έννοήσας 
τόν κίνδυνον δστις τόν ήπείλει, ένεπι- 
στεύθη τήν σωτηρίαν του είς τήν κατα
πληκτικήν δύναμιν τής θαυμασίας φορ- 
βάδος του.

(ΔχολουΑιΙ)
LOUIS CAUCHOIS

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΝ8ΕΩΝ
ΤΟΓ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ’ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ’ ΣΓΝΔΕΣΜΟΓ ΕΝ ΒΕΡ0ΑΙΝ2

Αί παρατιθ-έμεναι πέντε εικόνες έλήφ9·ησαν έκ τής φθινοπωρινής εορτής τών άνθ-έων τής 
διενεργηθ-είσης μετά μεγάλης επιτυχίας έν Βερολίνφ ύπό τοΰ γερμανικού Sport Vereins.

11 φιλόκαλος διευθ-έτησις τών ποδηλατικών Συλλόγων, οί όποιοι συμμετέσχον τής 
εορτής καί δ καταρτισμός τών ιδιαιτέρων συμπλεγμάτων, προσέδωσαν έκτακτον λαμπρό
τητα. Πολύ ήρεσαν και άνευφημήθ-ησαν κατά τήν παρέλασιν τά δύο ήνωμένα τετράεδρα 
ποδήλατα τοΰ έργοστασίου «.Adler», τά όποια άνθ-οστόλιστα έφερον άνωθ·εν άπηωρη- 
μένον τό σήμα τοΰ έργοστασίου, ήτοι αετόν (Adler), κατεσκευασμένον έκ δαλλιών.

Ti ϊΰο ήνωμένα τΒτράίδρα τοΟ έργοστασίου «Adler».

Μεγάλην εύθ-υμίαν διήγειρεν ή έπίσης μέ πλούσιον στολισμόν άνθ-έων παρελάσασα
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Αμαξα τοϋ μέλλοντος, ποδήλατου τρίτροχου, τού όποιου ο άναβάτης, μ^τημφιεσμέ- 
νος ώς ήνιοχος Ταςαμετρου, ε’χεν εις τήν όπισ9·ίαν 9·έσ·υ ώς έπιβάτιδα ώραίαν κηρο
πλάστου πλαγγόνα φυσικού μεγέθους.

Βερολιναιου ποδηλατικού όμίλου «ή Γερμανία», τής όποιας προεπορεύοντο δύο ήνω- 
μενα έξάεδρα ποδήλατα, ύπεράνω τών όποιων ύψούτο, κατεσκευασμένον έκ σπανίων 
άνΟέων, τδ όνομα τού Συλλόγου: ό3. -3. C. Germania.

‘Π άμαξα τοΟ μέλλοντες.

Ό βερολιναΤος ποϊηλατικδς δμιλος <Γερμανία».

'II ιδέα τοιαύτης εορτής άνθέων, συζητουμέυη ήδη έν τώ ΙΙοδηλατικφ Συλ- 
λόγφ ’Αθηνών, άς έλπίσωμεν, δτι θέλει πραγματοποίησή κατά τήν μετ' δλίγον άρχο- 
μένην άνοιξιν δέν άμφιβάλλομεν δέ, δτι ή πληθώρα τών άνθέων ενταύθα θέλει συν- 
τελέσει είς τήν πλήρη έπιτυχίαν αύτής.

Άρίστηυ έυτύπωσιυ έυεποίησευ ό ποδηλατικός Σύλλογος «ή ’Αστραπή» τού προα- 
στείου τού Βερολίνου Mixdorf, τού όποιου τά μέλη έφερου απλώς τήν βα9·έος χρώ
ματος στολήν τού Συλλόγου των καί άνευ ούδεμιάς πομπώδους διακοσμήσεως, μόνον 
έπί τού στήθους χιαστί πλατείαν ταινίαν κυανόλευκου, διηνθ-ησμένην διά φυσικού φυλ
λώματος ανοικτού πρασίνου χρώματος.

Ό ποίηλατικός Σύλλογος «ή ‘Αστραπή* τοϋ Rixdorf.

Ε.,ίσης απλώς, άλλά μετά πολλής φιλοκαλίας έστολισμένη ήτο ή συνοδεία τού

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΙΠΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΚΓΥΜΝΑΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΖΕΥΞΕΩΣ

ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΫ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ

J. LENOBLE DU TEIL 
ϊιβαοκάλου Ιπποβαμαοτοΰ 

έν τή οχολ§ τ&ν έ.Τνικών Ιπποφορβείων.
r»o

ΑΝΤ2ΝΙ0Τ θ. ΗΙΠΤΗ 
ταγματάρχου τοΰ πυροβολικού.

(Συνέχεια)

Άπασαι αί διά τόν ίππον έργασίαι ήμών Οά 
έκτελεσθώσιν έπί τοϋ κέντρου τούτου τοϋ βάρους, 
δπερ Οά προσπαθήσωμεν νά κινήσωμεν μετ' 
άκριβιίας καί ασφαλώς» (de Bohan).

Κατόπιν τών άνωτέρω, δικαίως ίυνααεΟα νά 
συμπεράνωμεν δτι ή άστασία τής ισορροπίας 
εινε δ είς τών ίύο παραγόντων τής ταχύτη
τος, δ <5' έτερος παράγων συνίσταται έκ τής 
μυϊκής ίυνάμεως, τής αρμονίας τών αναλογιών 
καί τής έν γένει ένεργείας τοϋ 'ίππου.

Ή κατά τό μάλλον καί ήττον ζωηρότερα 
ένεργεία καί ή κατά το μάλλον καί ήττον 
έπέκτασις τών άρθρων Οά έξαρτώνται έκ τής 
ταχύτητος, έξ ού έ’πεται δτι έάν δ ίππεύς δύ- 
νηται νά προσδιορίση, ώς αυτός θέλει, τάς 
μετατοπίσεις τής μαζης ή τοϋ κέντρου τοϋ βά
ρους τοϋ ίππου του, Οά δυνηΟή έπίσης νά προσ
διόρισα) κατά βούλησιν τήν ταχύτητα καί τούς 
διαφόρους βηματισμούς οΰς θέλει νά ε*χη·  πρός 
έκτέλεσιν όμως τούτων άρκεϊ νά ένεργή κα
ταλλήλως έφ’ όσον αί δυνάμεις τοϋ ίππου τό 
έπιτρέπουσι.

Θά έξετάσωμεν τόν ίππον ύπό 5ύο διαφό
ρους έπόψεις :

Ιον Τόν ίππον έντελώς έλεύθερον
2ον Τόν ίππον ύπείκοντα είς τήν θέλησιν 

τοϋ άνΟρώπου. .
Ή ίιαφορά μεταξύ τοϋ έλευΟέρου καί τοϋ 

ΰπείκοντος είς τήν θέλησιν τοϋ ίππέως ίππου 
συνίσταται είς τό δτι ό ίππος κατά τήν πρώτην 
περΐπτωσιν εχει έντελώς έλεύθερον τον τράχηλον
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Ό ελεύθερος 'ίππος βαδίζει σχεδόν πάντοτε 
μετ’ άφελείας, ούδέν κοινόν έχούσης πρός τήν 
οκνηρίαν. Τά ελεύθερα ζώα ή αναπαύονται ή 
καταγίνονται εις άναζήτησιν τροφής, δι’ ο βα- 
δίζουσι λίαν βραδέως, ϊνα έ'χωσι τόν καιρόν νά 
εΰρωσι, νά έξετάσωσι και νά λαβωσιν άνέτως 
τήν τροφήν ταύτην.

Κατά τό βάδισμά τούτο ή κεφαλή εινε πάν
τοτε χαμηλωμένη, καί έάν, κατά δεδομένην 
τινά στιγμήν, βλέπωμεν τόν ίππον νά άνυψοΐ 
αύτήν και νά λαμβανη ύπερήφανον καί προ
σεκτικήν στάσιν, τοϋτο σημαίνει οτι προτίθε- 
ται νά ταχύνγ τόν βηματισμόν του, είτε διότι 
ήκουσεν άνησυχητικόν τι, ή διότι τώ έπήλθεν 
ή επιθυμία νά μεταβή, μακρότερον. Άλλά τότε 
δ ίππος άλλζσσει βηματισμόν καί ενώ έβαδιζε 
κατ’ άρχάς είς βήμα (βάδην), μεταβάλλει 
τοϋτο είς τροχασμόν καί ειτα είς καλπασμόν, 
μέχρις δτου έκτελέσρ τόν σκοπόν του ή παρέλθη 
ή αιτία τοϋ φόβου, δπότε βραδύνει τόν δρό
μον του ή σταματά’ άλλ’ϊνα μεταβαλλη τόν 
καλπασμόν είς βήμα Οά έκτελέση έν τώ με
ταξύ βήματά τινα τροχασμού.

Ό έντελώς έλεύθερος ίππος ποιείται χρήσιν 
δύο μόνον βηματισμών, τοϋ βήματος καί τού 
καλπασμού’ το τροχάδην χρησιμοποιεί ώς με
ταβατικόν βηματισμόν μεταξύ τής ταχύτητος 
τοϋ βήματος καί τοϋ καλπασμού καί τ’ άνά- 
παλιν, καθότι δ καλπασμός τοϋ ελευθέρου ίπ
που εινε πάντοτε λίαν ταχύς.

Οί βηματισμοί τού ελευθέρου 'ίππου μετα
βάλλονται όταν ούτος ίππεύηται· αί μεταβο-
λαί δέ αύται οφείλονται είς τήν έκπαίδευσιν ή 
είς τ-ήν έξιν τής εργασίας, ποικίλλουσι δέ άνα- 
λόγως τής καταλληλότητες καί χρησιμοποιή- 
σεως τοϋ ίππου δι’ ιππασίαν, δι’ ε*λασιν,  ή
διά φόρτον.

Παρατηροϋντες τόν έλεύθερον ίππον βαδίζον- 
τα βάδην, βλέπομε·/ τοϋτον άνυψοϋντα καί κα- 
ταβιβάζοντα τούς πόδας του κατά κανονικήν 
τάξιν, ούχ’ ήττον βλέπομεν οτι τό έπί τοϋ εδά
φους ίχνος τοϋ οπισθίου ποδός ύπερβαίνει πάν
τοτε τό ίχνος τό άφιέμενον ύπό τοϋ έμπροσθίου 
ποδος τοϋ ίδιου μέρους· μέ άλλους λόγους δ 
άριστερός οπίσθιος ποϋς, π. χ., τοποθετείται 
πάντοτε πρός τά έμπρός τοϋ ίχνους τού άφιε- 
μένου ύπό τοϋ έμπροσθίου αριστερού ποδός.

Ή ε’κτασις ήντινα δ οπίσθιος πούς ύπερβαί- 
νει τό ίχνος τοϋ έμπροσθίου είνε ολίγον μετα
βλητή είς τόν αύτόν ίππον Οέλοντα νά έπιτα- 
χύνη ή νά έπιβραδύνη τόν βηματισμόν του είς 
τό βήμα, καθότι δταν θέλή νά έπιταχύνη τόν 
βηματισμόν του, εινε ϊνα έκκινήση άμέσως είς 
τροχασμ.όν, ίνα έκ τοϋ βηματισμού τούτου καλ- 
πάστ), θά ίδωμεν δέ τότε διαδοχικός τά ίχνη 
τών οπισθίων ποδών νά έπιτεθώσιν έπί τών 
τών έμπροσθίων καί ειτα τούς οπισθίους πόδας 
νά τίθενται όπισθεν τών ιχνών τών έμπροσ
θίων καί τέλος δ ίππος νά άρχηται κεκρα- 
τημένου τροχασμού κατά τον οποίον προε
τοιμάζεται νά καλπάση ή νά λάβη τόν βά
δην βηματισμόν, άναλόγως τής έντυπώσεως 
ήντινα Ζλαβεν έκ τών αίτιων άτινα τον ήνάγ- 
κασαν νά μεταβάλλγ τόν αρχικόν του βημα
τισμόν .

Ό έλεύθερος ίππος κατά τόν βάδην βημα
τισμόν του τηρεί τόν τράχηλον σχετικώς κα- 
ταβεβιβασμένον. Κατά τό είρημένον βάδισμα 
άνυψοΐ κατ’ άρχάς τόν έμπρόσθιον πόδα, τόν 
δεξιόν, παραδείγματος χάριν: ειτα άνυψοΐ τόν 
οπίσθιον άριστερόν, ούτινος τήν κίνησιν άκολου- 
θεϊ δ έμπρόσθιος άριστερός, καί τέλος άνυψοΐ 
τόν οπίσθιον δεξιόν.

Αί έπαναθέσεις (posers) τών ποδών έπί 
τοϋ έδαφους ένεργοϋνται κατά τήν αυτήν τών 
ανυψώσεων (levers) τάξιν καί δ βηματισμός 
έξακολουθεΐ κατά τήν αύτήν τών ανυψώσεων 
καί έπαναθέσεων τών ποδών ταξιν.

Θά παρατηρήσωμεν έπίσης ότι οί τέσσαρες 
χρόνοι τοϋ βήματος τούτου εινε έπαισθητώς 
ίσοι, ήτοι αί ποδοκρουσίαι (battue, ψόφος 
τής πλήξεως τής δπλής έπί τού έδάφους) χω
ρίζονται ύπό ίσων χρονικών διαστημάτων.

Έάν ήδη έξετάσωμεν ίππον ίππέως ότι 
άποθέτει τάς ήνίας έπί τού αύχένος τοϋ ίππου 
του, θά παρατηρήσωμεν ότι δ βάδην βηματι
σμός έκτελεΐται άκριβώς δμοίως δπως είπομεν 
διά τόν έλεύθερον ίππον.

Παρομοίως, δ ίππευόμενος ίππος δστις θά θέ
ληση νά έπιταχύνη τόν βηματισμόν του συνέ
πεια παροτρύνσεως ήντινα Οά έλάμβανε, τών 
ήνιών αποτεθειμένων έπί τοϋ αύχένος του, δ 
ίππος ούτος, λέγω, θ’άρξηται τροχάζων, καί 
έν τώ τροχασμώ τούτω, θά ίδωμεν τά ίχνη 

των οπισθίων ποδών νά εύρίσκωνται δπισθεν 
τών ιχνών άτινα άφήκαν οί έμπρόσθιοι πόδες· 
τό μόνον οπερ Οά παρατηρήσωμεν εινε δτι, δ 
έλεύθερος ίππος δστις, εκ τοϋ τροχασμού, Οά 
άναλάβη άμέσως τόν καλπασμόν, δέν 0’ άνα- 
λάβτ, πάντοτε τόν τελευταίο·/ τοϋτον βηματι
σμόν έάν ίππεύηται- γενικώς δέ θά έπιμηκύνη 
τόν τροχασμόν του έάν ήνε έξωκειωμένος μέ τό 
είρημένον βάδισμα, τά δέ ίχνη τοϋ τροχασμού 
τών οπισθίων ποδών Οά φθασωσι τά ίχνη τών 
έμπροσθίων, άτινα δύνανται καί νά ύπεοβώσι.

Τοιαϋτα εινε τά φαινόμενα άτινα δύνανται 
νά παρατηρήσωσιν έπί τοϋ έλευθέρως βαδίζον- 
τος ίππου καί έπί ίππου ίππευομένου, άλλ’ 
εχοντος έλευθέραν τήν κεφαλήν καί τόν τράχηλον 
διά τής άποθέσεως τών ήνιών έπί τοϋ αύχένος.

Έάν δ ίππεύς συγκρατή τάς ήνίας, δ ίππος 
0’ άνυψώση τόν τράχηλον καί τό ίχνος τού 
οπισθίου ποδός μόλις θά ύπερβή τό τού έμπρο
σθίου· έάν δ τράχηλος έξακολουθή άνυψούμε- 
νος ύπό τοϋ ίππέως, τό ίχνος τοϋ οπισθίου δέν 
Οά ύπερβή πλέον τό τοϋ έμπροσθίου άλλά Οά 
έπιτεθή έπί τούτου. Άνυψουμένου είσέτι τοΰ 
τραχήλου, τοϋ ίππου δντος έν ήρέμω καταστα- 
σει, δ οπίσθιος ποϋς δέν θά φθαση πλέον τό 
ίχνος τού έμπροσθίου, έξακολουθούσης δέ τής 
άνυψώσεως, δ οπίσθιος πούς θά παραμένη όπι
σθεν τοϋ έμπροσθίου ίχνους. Ό ίππος μικρόν 
κατά μικρόν Οά μεταβάλλη τό βήμα εις μικρόν 
τροχασμόν, δπότε λέγεται δτι ύποτροχάζει 
(trottiner).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ

Οίοσδήποτε καί άν ή δ βηματισμός καθ’δν 
θά έξετάσωμεν τήν κίνησιν άκρου τίνος είς 
πλήρες βήμα, Οά ίδωμεν πάντοτε δτι, κατά 
τινα διάρκειαν τοϋ βήματος τούτου, ή δπλή 
εινε άνυψωμένη, άπεσπασμένη έκ τοϋ έδάφους, 
ένώ κατά τήν δευτέραν διάρκειαν τοϋ ίδιου 
βήματος, ή δπλή έπακουμβά έπί τοϋ έδάφους.

Το μέτρον τοϋ |ϋθμοΰ τών διαφόρων βαδι
σμάτων δίδει τάς σχέσεις τής διάρκειας τών 
δύο αύτών διαφορετικών φάσεων άς διέρχεται 
δ ίδιος ποϋς κατά τήν έκτέλεσιν ένός βήματος, 
εύρίσκομεν δέ οτι, είς τά εύθέα βαδίσματα, 
ή διάρκεια τής έπαφής τής δπλής μετά τοϋ 
έδαφους εινε διπλάσιά τής διάρκειας τής με- 

τακινήσεως (translation) τής δπλής ταύ
της, ήτοι τοϋ χρόνου τοΰ διασκελίσματος 
(en. jam bee).

Θά παρατηρήσωμεν οτι τ-ήν στιγμήν καθ’ 
ήν ή δπλή θ’ άποσπασθή έκ τού έδάφους, τό 
άκρον ούτινος άποτελεί μέρος, εινε κεκλιμένο·/ 
έκ τών ε’μπροσθεν πρός τά δπισθεν ειτα ή 
δπλή μεταφέρεται προς τά έμπρός, ϊνα έπανα
τεθή έπί τοϋ έδαφους είς άπόστασιν τινα έκ 
τοϋ σημείου έξ ού άνυψώθη, καί καθ’ ήν στιγ
μήν ή δπλή έπακουμβά έκ νέου έπί τοϋ έδα
φους, τό είρημένον άκρον ε’νε κεκλιμένου έκ 
τών δπισθεν πρός τά ε’μπροσθεν.

Θά διαιρέσωμεν τήν διάρκεια·/ τής μετακι- 
νήσεως ταύτης είς δύο ίσα μέρη καί θά καλέ- 
σωμεν άννψωσίν (lei’er), τήν στιγμήν καθ’ 
ήν ή δπλή άποσπάται έκ τοϋ έδάφους- μέσον 
της ύποστηρίξεως (milieu du soutien), 
τήν στιγμήν καθ ’ ήν Ϋι δπλή εινε είς ίσην 
άπόστασιν άπό τής στιγμής τής άνυψώσεως 
της (lever) καί τής στιγμής καθ’ ήν θά έπα- 
κουμβήση έκ νέου έπί τοϋ έδαφους, ήτις στιγμή 
κληθήσεται έπανάθεσις (poser).

Ή επαφή τής δπλής μετά τοΰ έδαφους ήο- 
ζατο κατά τήν στιγμήν τής έπαναθέσεως· 
ή επαφή αΰτη θά διαρκέση μέχρι τής νέας 
άνυψώσεως καί γνωρίζομεν, διά τοϋ μέτρου 
δπερ έχομεν τοΰ ρυθμού τών βαδισμάτων, οτι 
ή διάρκεια τής έπαφής ταύτης εινε διπλάσιά 
τής διάρκειας τής ύποστηρίξεως (soutien) είς 
τά ευθέα βαδίσματα (allures niarchees).

Διαιροϋντες τήν διάρκειαν τής έπαφής είς τέσ- 
σαρα ίσα μέρη, έκαστον τών μερών τούτων ε'σε- 
ται ίσον πρός τό έν μέρος τής μετακινήσεως 
(translation) ή ύποστηοίξεως (soutien).

Ή στιγμή τής ε'παναθέσεως (poser) εινε 
ή έναρξις τοϋ πρώτου μέρους τής έπαφής 
(contact).

Θά καλέσωμεν έναοξιν τοΰ έρείσματος 
(commencement de Γ appui) τήν στιγμήν 
καθ' ήν άρχεται τό δεύτερον μέρος τής έπαφής. 
Κατά τήν στιγμήν ταύτην βλέπομεν ότι το 
άκρον διευθύνεται είσέτι έκ τών δπισθεν πρός 
τά έμπροσθεν.

ΊΙ έπομένη στιγμή, καθ’ ήν άρχεται τό 
τρίτον μέρος τής έπαφής καί ήτις διαιρεί τήν 
διάρκειαν της είς δύο ίσα μέρη, θά κληθή,
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μέσον τοϋ ερείσματος (milieu de Γ appui). 
Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή διεύθυνσις τοΰ 
άκρου εινε κατακόρυφος.

Ή στιγμή καθ’ ήν άρχεται τό τέταρτον 
μέρος τής επαφής, δπερ περατοΰται τήν στιγ
μήν τής νέας άνυψώσεως, κληθήσεται τέ?ιθς 
τοΰ έρείσματος (fin de 1’ appui). Κατά τήν 
στιγμήν ταύτην ή διεύθυνσις τοΰ άκρου εινε έκ 
τών ε’μπροσθεν πρός τά όπισθεν ή διεύθυνσις 
αδτη επιτείνεται μέχρι τής στιγμής τής νέας 
άνυψώσεως.

Τό άκρον δπερ έξετάζομεν έξετέλεσε πλήρη 
έλιγμόν (Evolution)' ήρξάμεθα έξετάζοντες

Ή

Τό

Ή 
Ή 

Τό 
Τό 

•II

άνύψωσις......................................................... 1

μέσον τής ϋποστηρίξεως........................... I
έπαναθεσις...................................................... ι

έναρξις τοϋ έρείσματος............................ {

μέσον τοϋ έρείσματος................................{

τέλος τοϋ έρείσματος................................ I
άνύψωσις......................................................... (

1ί

2«

3ί

4ί

;>Ί

6ί

Δέον νά παρατηρήσωμεν οτι. ένώ ή όπλή 
έφάπτεται τοΰ έδάφους, ακίνητος, τό άνώτε- 
ρον μέρος τοΰ άκρου μετατοπίζεται κατά τήν 
διεύθυνσιν τοϋ βαδίσματος καί δτι κατά τήν 
διάρκειαν τής μετακινήσεως, ή όπλή αΰτη 
φαίνεται ενεργούσα ώς ή σφαίρα εκκρεμούς αίω- 
ρουμένου έκ τών όπισθεν πρός τά ε'μπροσθεν. 
Ό Vincent καί δ Coiflon καί μετ’ αύτούς 
ό λοχαγός Raabe, παρέβαλον τήν διπλήν ταύ
την κίνησιν άκρου τινός, προς αίωρούμενον έκ
κρεμές ότέ μέν πέριξ σταθερού σημείου, ήτοι 
τής κορυφής τής ωμοπλάτης, ότέ δέ πέριξ έτέ
ρου σταθερού σημείου, τού σημείου τής επαφής 
τής οπλής μετά τοϋ έδάφους, οπότε έν τή τε
λευταία ταύτη περιπτώσει ή σφαίρα τοϋ έκ- 
κοεμοϋς ε’σεται είς τό άνω μέρος τοΰ άκρου· 
τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν καλούσιν 
έκκρεμές άντεστραμμένον (pendule ren- 
vei'Se)· τό αύτό οθεν άκρον εινε διαδοχικώς 
φυσικόν έκκρεμές (pendule ordinaire) καί 
έκκρεμές άντεστραμμένον.

αύτό άφ' ής στιγμής άπεσπάσθη έκ τοΰ έδά
φους, τό έπανευρίσκομεν δέ μετά τό τέλος τοϋ 
έρείσματος έτοιμον νά έπανέλθη είς τάς ιδίας 
διαδοχικάς φάσεις.

Έκαστη τών κληθεισών στιγμών: άνύ- 
ψωσις, μέσον της ϋποστηρίξεως, έπανάθε- 
σις, έναρξις τοϋ έρείσματος, μέσον τοϋ 
έρείσματος, τέλος τοϋ έρείσματος, εινε ή 
άρχή χρονικού διαστήματος δπερ θά καλέσω- 
μεν περίοδον (periode) καί ήτις διαρκεϊ μέ
χρι τής ένάρξεως τής επομένης περιόδου.

"Εκαστον άκρον έκτελεϊ διαδοχικώς τήν αύ
τήν σειράν τών περιόδων :

Περίοδος

»

»

»

»

»

1 Ιερίοδοι μετακινήσεως ή 
ϋποστηρίξεως.

Περίοδοι έπαΑής.

Μηχανισμός ένός έμπροόΟίον 

η οπισθίου δίποδου.

Κατόπιν τοϋ μέτρου τοϋ βυθμοϋ τοϋ βήμα
τος, γνωρίζομεν δτι ή άνύψωσις άκρου τινός 
άνταποκρίνεται είς τήν έναρξιν τοϋ έρείσμα
τος τοϋ όμοταγοΰς έμπροσθίου ή οπισθίου.

Όλων τών περιόδων ούσών ϊσης διάρκειας, 
τό μέσον τής ϋποστηρίξεως οπλής τινός θ’ 
άνταποκρίνηται μέ τό μέσον τοϋ έρείσματος 
τής έτέρας- ή έπαναθεσις τής πρώτης θ' άν
ταποκρίνηται μέ τό τέλος τοϋ έρείσματος 
τής δευτερας· τέλος ή έναοξις τοϋ έρείσμα
τος τής πρώτης θ’ άνταποκρίνηται μέ τήν 
άνύώωσιν τής δευτερας.

Τά δύο οθεν άκρα ένός έμπροσθίου, ή οπι
σθίου δίποδου Θά έκτελέσωσι πλήρη ελιγμόν 
(evolution) άκολουθοΰντα διαδοχικώς τάς έξ 
άνταποκρινομένας περιόδους.

Δεξιόν ακοον.

Άνύψωσις.....................
Μέσον ϋποστηρίξεως .
Έπαναθεσις................
"Εναοξις τοΰ ερείσμα
τος ................................

Μέσον τοϋ ερείσματος
Τέλος τοϋ έρείσματος.
Άνύψω σις.....................

2 περίοδοι 
αετακινήσεως 
ή ϋποστηρίξεως.
1 περίοδος αλλαγής 
έρείσματος.
2 περί: έρείσματος.
1 περίοδος αλλαγής 
έρείσματος.

Συγκρίνοντες τάς ανωτέρω δύο στήλας τών 
περιόδων τοϋ δεξιού καί τοϋ άριστεροΰ άκρου, 
βλέπομεν δτι τήν στιγμήν τής έπαναθέσεώς 
της ή δεξιά όπλή έφάπτεται τοΰ έδάφους, 
άλλά δέν ύφίσταται είσέτι τό βάρος τοϋ σώ
ματος τοΰ ίππου· δτι τήν στιγμήν τής dvu- 
ιΐ'ώσεώς της ή άριστερά όπλή θ' άρξηται τής 
μετακινήσεώς της άλλά δέν ύφίσταται είσέτι 
ποσώς τό βάρος τοΰ σώματος τοΰ ίππου' δτι 
ή έπαναθεσις τοΰ δεξιού άκρου άνταποκρίνε
ται μέ τήν στιγμήν τέλος· τοϋ έρείσματος 
τοΰ άριστεροΰ' δτι ή στιγμή έναρξις τοϋ 
έρείσματος τοϋ δεξιού άκρου άνταποκρίνεται 
μέ τήν στιγμήν άνύψωσις τοΰ άριστεροΰ. 
Υπάρχει οθεν περίοδος καθ’ ήν μεταβιβάζε
ται τό βάρος τοϋ σώματος έκ τοϋ δεξιού πο
δός είς τόν άριστερόν καί μετά τήν πάροδον 
δύο έτι περιόδων, ύπάρχει έτέοα περίοδος καθ' 
ήν μεταβιβάζεται τό βάρος τού σώματος έκ 
τοΰ άριστεροΰ ποδός είς τόν δεξιόν. Τήν διάρ
κειαν ταύτην τής μεταβιβάσεως τοΰ βάρους 
τοΰ σώματος έκ τού ένός άκρου έπί τοΰ έτέρου 
θά καλέσωμεν περίοδον άλλαγής έρείσματος 
(periode d’ echange d’ appui).

Ύπαρχε·, προφανώς στιγμή διανέμουσα τήν 
περίοδον ταύτην είς δύο ίσα μέρη, καθ’ ήν τό 
βάρος εινε έπίσης έξ ίσου διανεμημένον είς άμ- 
φότερα τά άκρα. Παρόμοια ενέργεια μέ τήν 
άνωτέρω έκτεθεϊσαν λαμβάνει χώραν καί είς τό 
έτερον δίποδον εμπρόσθιο·/ ή οπίσθιον, καί έπει- 
δή τά δύο ταύτα δίποδα, κατά το βάδην 
καί τάς ποικιλίας αύτοΰ, δέν βαδίζουσιν ούτε
ώς δύο άτομα άκολουθοΰντα άλληλα μετά τοΰ 
αύτοΰ βήματος, ούτε ώς δύο άνθρωποι άκολου- 
θοΰντες άλλήλους μετά διαφορετικού βήματος, 
έξάγεται δτι, όταν αί δύο δπλαί τοΰ ένός 
τών δίποδων ήνε έξ ίσου έν τώ έρείδε-

’ Αριστερόν ίικρον.

Ένιρξις τοϋ έρείσματος
Μέσον τοΰ ερείσματος .
Τέλος τοΰ έρείσματος. .
Άνύψωσις.........................

Μέσον ϋποστηρίξεως . .
Έπαναθεσις....................
Έναρξις τοΰ έρείσματος

2 περίοδοι 
έρείσματος.
1 περίοδος άλλαγής 
έρείσματος.
2 περίοδοι μεταχινή- 
σεωςήύποστηρίξεως.

1 περίοδος άλλαγής 
έρείσματος.

σθαΐ(') (ίι Γappui), καί ή μία τών όπλών τοΰ 
έτέρου διπόδου έρείδεται και αΰτη ϊνα μετα
φέρω τό έμπρόσθιον ή οπίσθιον τμήμα τοΰ σώμα
τος, τότε ό Ιππος κατά τήν στιγμήν ταύτην στη
ρίζεται πραγματικώς έπί τριών άκρων.

Μηχανισμός τών τεσσάρων 
ακοών.W

Ό,τι βλέπομεν άνωτέρω διά διπόδόν τι 
πρόσθιον ή οπίσθιον έκτελεϊται άκριβώς κατά 
τόν αύτόν τρόπον διά τό έν καί διά τό 
έτερον τά διάφορα βαδίσματα διακρίνονται έκ 
τής ταξεως έν ή λειτουργούσε τά άκρα διπόδου 
τινός σχετικώς πρός τά άκρα τοϋ έτέρου δι
πόδου, καί έκ τοΰ άριθμοΰ τών χρόνων οϊτι
νες άποτελοΰσιν έν πλήρες βήμα.

Λί ποικιλίαι τών βαδισμάτων αποτελούν
ται έκ τών τροποποιήσεων αϊτινες παράγονται 
είς τήν διάρκειαν τών αντιστοίχων χρόνων οϊ
τινες άποτελοΰσιν έν πλήρες βήμα βαδίσμα
τος τίνος.

Σημείωσες.— Είς άπαντα τά βαδίσματα 
τά συνιστάμενα έκ δύο καί έκ τριών χρόνων, 
καθ’ ά βλεπομεν τήν σύγχρονον έπανάθεσίν 
τών δύο διαγώνιων ποδών (τροχασμός καί 
καλπασμός τρίχρονος) ή τών δύο πλαγίων 
ποδών (πλαγιοδιποδισμός, amble, καί ανώ
μαλος καλπασμός, galop d6suni), Οεωροϋ- 
μεν τάς συγχρόνους έπαναθέσεις τών δύο τού
των ποδών ώς δύο διαδοχικάς έπαναθέσεις,
έμπρόσθιον και όπισθίαν, άρκετά πλησια- 
ζούσας ώστε νά καταλήγωσιν είς τό νά συγ- 
χέωνται. Όταν, ένεκα τής έπαυξανούσης τα-

(’) Καλείται ούτως ή στιγμή καθ-'ήν ή όπλή το5 
Ιππου κατά τό βάδισμα πατ£ τό έδαφος άποίεχομενη 
καΟολοκληρίαν τό βάρος τοΟ σώματος.
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χύτητος, τό άφιέμενον έπί τοϋ έδαφους ίχνος 
έκ τών συγχρόνων έπαναθέσεων τών δύο τού
των ποδών, διαχωρίζηταε, δ πρώτος έπί τοϋ 
έδάφους έπακουμβών ποϋς εινε πάντοτε δ οπί
σθιος (πλαγιοδιποδισμός ακανόνιστος, am
ble d^siini, τροχασμός ακανόνιστος, trot 
desuni).

(έπεται συνέχεια)ΠΟΑΗΛΑΤΟΑΡΟΜΙΟΝ ΦΑΛΗΡΟΥ
Μεγάλως θέλει συντελέσει είς την πρόο

δον ού μόνον της ποδηλασίας, άλλ’ έν 
γένει της αθλητικής κινήσεως ή άνα- 
καίνιΰις τοΰ Ποδηλατοδρομίου Φαλήρου, 
είς· ήν προέόη Εταιρία ΰποτελουμένη έκ 
μελών τοϋ Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθη
νών, ήτις ένωκίασε τοΰτο πάρει τής- ’Επι
τροπής- τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων.

Τό Ποδηλατοδρόμων Φαλήρου, ώς κα- 
τεσκευάσθη, ήτο ού μόνον αντικανονικόν 
διά ποδηλατικούς άγώνας, οϊτινες καϊ μόνοι 
έν αύτώ ήδύναντο νιϊ τελώνται, άλλά καί 
έντελώς άνιαρόν διά τούς· θεατός, οϊτινες 
ήσαν Αναγκασμένοι νά άκινητώσι.

Διά τών ανακαινίσεων τής είρημένης 
‘Εταιρίας, δι’άς θά δαπανηθώσιν επέκεινα 
τών είκοσι χιλιάδων δραχμών, θέλει ύπο- 
στή co Ποδηλατοδρόμων Φαλήρου άλ- 
λοιώσεις. αϊτινες θά καταστήσωσιν αύτό 
έφείμι/,λον πρός τά έν Εύρώπη υπάρχοντα. 
Καϊ πρώτον μέν, όσον άφορα τήν ποδη
λασίαν έπεσκευάσθη κατά τό εφικτόν τό 
ciinent καϊ τό τέρμα (poteau) μετεφέρθη 
κατά δέκα καϊ πλέον μέτρα, άφ’ ού ση
μείου ήτο πρότερον, καϊ ούτω κατωρθιόθη 
νά έπαυξηθή ή γραμμή τής άφίξεως διά 
νά δύνανται οί δρομείς έν οίαδήποτε θέσει 
καϊ άν εύρίσκωνται είς τό τελευταϊον 
virage, νά άνταγωνίζωνται έν αύτή τή 
γραμμή τής άφίξεως έπιτυχώς.

Όσον δ’ αφορά τους άθλητικους άγώ
νας, ίδιος στίβος κατεσκε υάσθη δι’ άγώ
νας δρόμου, ίδιος στίβος δι’ άγώνας 
πάλης, ίδιος στίβος δι’άγώνας Foot-Ball 
καϊ ίδιος στίβος δι’ άγώνας Lawn-Tennis. 
Έπίσης δέ διεσκευάσθη καταλλήλως τό 
έσωτερικόν τοΰ Ποδηλατοδρομίου, ώστε 

νά διεξάγωνται έν αύτώ έπιτυχώς άγώνες 
πάντων τών άθλητικών καϊ γυμναστικών 
άγωνισμάτων καϊ παιδιών.

Αί γενόμεναι δμως ανακαινίσεις ώς πρός· 
τούς θεατάς είνε σπουδαιότεροι, καθόσον 
πρό τών καθισμάτων τών θεατών, ατινα 
άνυψώθησαν πλέον τών δύο μέτρων καϊ 
ατινα έπεστεγάσθησαν, θά ύπάρχη εύρύς 
χώρος χάριν τούτων, ϊνα δύνανται νά με- 
ταβαίνωσιν εύκόλως άπό τού ενός είς τό 
άλλο μέρος τοΰ Ποδηλατοδρομίου. Πρός 
τόν σκοπόν τούτον καϊ ή Βασιλική έξέδρα 
μετεφέρθη πρός τό μεσημβρινόν μέρος τοΰ 
Ποδηλατοδρομίου.

Διά τών άγώνων δέ, οϊτινες έν αύτώ 
θά τελώνται καϊ οϊτινες θά είνε ποδηλα
τικοί, δρομου, πάλης καϊ παντός είδους 
άθλητικοΰ αγωνίσματος, έλπίζομεν οτι θά 
πληρούται τό ΙΙοδηλατοδρόμιον ού μόνον 
θεατών εύαρέστως διερχομένων ώρας τι- 
νας, άλλά καϊ άσκουμένων άθλητών.

Άνά δεκαπενθημερίαν άγώνες παντός 
αθλητικού άγωνίσματος, οί έν Εύρώπη 
άποκαλούμενοι mixtes, θέλουσι λαμβάνη 
χώραν· προσεχώς δέ καϊ έν καιρώ νυκτός, 
μεγαλοπρεπώς καϊ άπλέτως φωτιζόμενου 
τοϋ Ποδηλατοδρομίου.

Ποδηλάται Εύρωπαΐοι άμφοτέρων τών 
φύλων προσκληθέντες έπϊ τούτω θέλουσι 
λάβη μέρος τήν προσεχή άνοιξιν είς τούς 
έν τώ Ποδηλατοδρομίω κατά τήν έποχήν 
έκείνην τελεσθησομένους Διεθνείς άγώνας.

Τό ΙΙοδηλατοδρόμιον Φαλήρου καθ’όλα 
έτοιμον, θά άνοίξη τάς πυλας του τήν 
14 Μαρτίου, οπότε θά τελεσθώσιν οί κά
τωθι προκηρυσσόμενοι άγώνες.

Προσέτι δέ κατεσκευάσθη καϊ πλούσιον 
Κυλικεϊον πρός αναψυχήν τών θεατών.

Μετ’ εύχαριστήσεως δ’ άναγγέλλομεν 
ότι ό Ποδηλατικός Σύλλογος ’Αθηνών 
συνεβλήθη μετά τής έταιρίας τοΰ Ποδη
λατοδρομίου Φαλήρου, ήτις εύγενώς πα- 
ρεχώρησεν είς αύτόν ίδιαν έξέδραν εΐς τό 
καλύτερον μέρος τού Ποδηλατοδρομίου, 
έν ή θά δύνανται τά μέλη τού Ποδηλατι
κού Συλλόγου ’Αθηνών νά είσέρχωνται 
καϊ νά θεώνται πάντας τούς έν τώ Ποδη-

ποιήσεις.— Αισθήματα αγάπης πρός τόν κύριόν 
του. — Ό ίππος εννοεί τόν χαρακτήρα καί τήν νο
ημοσύνην τοΰ ίππέως.

Τελεία καί συστηματική έκπαίοευσις τοϋ 
ίππου δέν δύναται νά έπιτευχθή άνευ προη
γούμενης μελέτης τή; διανοητικής αΰτοϋ έν 
γίνει διαπλάσεως. Ή μελέτη αΰτη είναι απα
ραίτητος διότι ή έκπαίδευσις τοϋ ίππου ίγιι 
ώ; ουσιώδη βασιν ψυχολογικά τινα αξιώματα 
ών ευφυή; και επίκαιρος εφαρμογή θά έπιτρεψη 
σπουδαίαν έλάττωσιν τοϋ χρόνου τής έκπαι- 
δεύσεως. Τό θεμελιώδες χαρακτηριστικόν τής 
ψυχολογίας τοϋ ίππου είναι ή μνήμη. Ό ίπ
πος δέν διακρίνεται έπί νοημοσύνη, ή μνήμη 
όμως αΰτοϋ θεωρείται κατά πολύ ανώτερα τής 
τοϋ ανθρώπου.

Ό ίππος έπανευρίσκει πολύ εΰκολώτερον 
ήμών τάς δδού; καί ατραπού;, άς οιήλθεν έν
τός δάσους, έν δέ τοΐς συνταγμασι τοϋ ιππι
κού έκμανθάνει ταχύτερου τών νεοσυλλέκτων 
καί ενθυμείται τούς ήχους τών διαφόρων σαλ
πισμάτων, άρκοϋσι δέ ολίγα μαθήματα ιππο
δρομίου 6πως έννοήση καί έκτελεϊ είς τά πα
ραγγέλματα τοϋ γυμναστοϋ τούς διαφόρους βη
ματισμούς (βάδην, τροχάδην κτλ., ώ; καί κι
νήσεις), μεθ’ ολας μαλιστα τάς έσφαλμένας 
καί έναντίας έ'στιν δτε τοϋ νεοσυλλέκτου υπο
δείξεις.

Βαδίζων έπί τίνος δδοϋ καί φθάσας εΐς ώρισ- 
μένον σημεϊον, άπό τό όποιον προηγουμένως 
έσυνείθισεν αύτον δ ίππευ; έπί 5-6 συνεχώς 
φοράς νά έζέρχηται εί; καλπασμόν, ενθυμείται 
καί μόνος του αναλαμβάνει τόν άνώτερον αυ
τόν βηματισμόν. (')

Χρησιμότατη διά τήν έκπαίδευσιν τοϋ ίπ
που ή uvnun, καθιστά λίαν επικίνδυνα τά 
σφαλματα τή; έκγυμνασεως καί τά έκ τής 
απειρίας τοϋ ίππέω; προερχόμενα. Ίππος δια- 
τέμνων όδόν άγουσαν είς τόν σταϋλόν του αι
σθάνεται πάραυτα τήν επιθυμίαν νά τήν άκο- 
λουθήση, καί έάν δ ίππεύς μετά τινας άδυ- 
νάτου; άντιστάσεις ύποκύψη, τό ζώον άφεύκτως 
εις δευτέραν περίστασιν θά έντείνη έκ νέου τήν 
επιμονήν του, γνωρίζον ότι οΰτω πω; γίνεται 
κύριον τοϋ ίππέως, ταχιστα δέ οΰτω καθίσταται 
έλαττωματικόν καί δυσήνιον.

(') Ό βαθμός τής μνήμης δέν είναι ε!ς πάντας 
τούς Ιππους δ αύτός- δύναται τις εύκόλως νά έξα· 
κριβώση τήν διαφοράν μνημονικοΰ δύο διαφόρων 
ίππων δοκίμαζαν τις έκ τών δύο καί μετά πόσον 

! χρόνον ένθυμείτατ ώριομένον σημείον καί ώριομένον 
, βηματισμόν δν ίλαόεν έπί τοΰ σημείου ίκείνου.

λατοδρομίω τελουμένους άγώνας έπιδει- 
κνύοντα απλώς τό ύπό τοΰ Ποδηλατικού 
Συλλόγου ’Αθηνών παραχωρηθέν αύτοϊς 
Δελτίον ταυτότητος· ώσαυτως δέ ύπό τόν 
αύτόν όρον θά έπιτρέπηται είς αύτόν ή 
έν τώ Ποδηλατοδρομίω άσκησις.

Οί κατά τήν 14 Μαρτίου τελεσθησόμενοι 
άγώνες, έσονται οί έξής:

Άγων ποδηλατικός ταχύτητος 1000 μέ
τρων. — Βραβεΐον Α'. Δρ. 50, Βραβεΐον Β'. 
Δρ· 25.

Άγων ποδηλατικός (hamdicap) 2000 μέ
τρων. — Βραβεΐον Α'. Δρ. 50, Βραβεΐον Β'. 
Δρ. 25.

Άγων ποδηλατικός 5000 μέτρων.—Βρα
βεία Δραχμών 140. — Βραβεΐον Δραχ. 5 
είς τβν προπορευόμενον καθ’ έκάστην στροφήν 
μετά τδν πρώτον γΰρον, κα1. Βραβεΐον Α'. Δρ. 50, 
Βραβεΐον Β'. Δρ. 25 κατά τήν τελικήν στροφήν. 

Άγώνες Φιλάθλων, μελών Συλλόγων, 
άποτελούντων μέρος τού Συνδέσμου τών 
Αθλητικών καϊ Γυμναστικών Σωματείων.
— Άγων δρόμου ταχύτητος 100 μέτρων.
— Βραβεΐον Α'. Μετάλλων άργυροΰν, Βρα
βεΐον Β'. Μετάλλων χαλκοΰν.

Άγων πάλης (κατά τούς κανόνας τής 'Ελ
ληνορωμαϊκής πάλης). — 'Ο νικητής θά λάβη 
μετάλλων άργυροΰν.

Αγών 400 μέτρων. — Βραβεΐον Α'. Με
τάλλων άργυροΰν, Βραβεΐον Β'. Μετάλλων 
χαλκοΰν.

Αί έγγραφα: λήγουσ: τήν μεσημβρίαν τής 6 
Μαρτίου καί γίγνονται καθ’ έκάστην άπδ τής 
6-7 μ. μ. παρά τώ κυρίω Μ. Φιλίπ, Όδός 
Άγχέσμου, άριθ. 6.

Οί βουλόμενοι νά λάβωσι μέρος εΐς τούς άνω 
άγώνας προκαταβάλλουσι Δραχ. 10, αϊτινες 
έπιστρέφοντα: δταν οί προκαταβαλόντες λάβωσι 
μέρος εΐς τούς άγώνας.

----- Μ4-----ΑΙΑΝΟΗΤΚΗ ΑΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ
Γενικοί χαρακτήρες αύτοΰ. — Διαφορά χαρακτή

ρων. — ’Απέραντος μνήμη, έξ ού καθίστανται λίαν 
επικίνδυνα τά κατα τήν έκπαίδευσιν σφάλματα τοϋ 
ίππου.—Πραρτης τοΰ ίππου.—Φιλία, φιλοτιμία 
καί άμιλα αύτοΰ. — Δειλός χαρακτήρ τών ίππων. — 
Βαθμός νοημοσύνης. — Πανουργίαι, προσοχή καί 
σκέψις. — Χαρακτήρ εκδικητικός. — 'Ροπή πρός 
άπομίμησιν. — Ευαισθησία τοΰ ίππου εΐς τάς περι
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Αί ΐδιό-ητες καί διαθέσεις τών χαρακτήρων 
τοϋ ίππου παρουσιάζουσι μεγάλην ποικιλίαν. 
Απαντα τις ίππους άγαθωτάτης φύσεως, ώς 

έπίσης λίαν δύστροπούς έκδικητικούς καί οργί
λους· ύπάρχουσιν ίπποι νοηυ,ονέστατοι ώς .έπί
σης τό έναντίον.

Ή έκπαίοευσις πειθαρχεί τον ίππον καί ύπο- 
τάσσει τήν θέλησίν του ούχί όμως πλέον ή οσον 
ή ανατροφή εΐς τόν άνθρωπον, διότι δυστυχώς 
δέν δύναται νά μεταβάλη ^ιζικώς τόν χαρα
κτήρα του. Ίππος κακή; φύσεως, άλλά καλώς 
γεγυμνασμενος δέν έκδηλοϊ τάς διαθέσεις του 
έκ φόβου πρός τόν ιππέα, ώς συμβαίνει είς τά 
άγρια θηρία, άτινα δαμαζόμενα δεν έκδηλοϋσι 
μέν τά ένστικτα αύτών ενώπιον τοϋ δαμαστοϋ 
των, δέν παύουσιν όμως εΐς πάσαν στιγμήν 
νά είναι έπίφοβα καί επικίνδυνα.

Ώς οί δαμασταί έπί τό πολύ καταλήγουσι 
νά γίνωνται βορά τών θηρίων των, οΰτω και ό 
κάτοχος ίππου κακής καί διεστραμμένης φύσεως 
μίαν ήμέραν θά πέση θϋμα τοϋίππου του, καθόσον 
εΐς δοθεισαν στιγμήν ύπό τήν έπιδρασιν άπροόπτου 
ερεθιστικού αντικειμένου, τό ζώον θά λησμο- 
νήση τόν φόβον δν τοϋ ένέπνεεν ό ίππεύς, ή 
άρχική φυσική του καταστασις θ’άναφανή, καί 
θ’ άρχίση άγώνα απελπιστικόν άπό τον όποιον 
ό αναβάτης πρέπει νά θεωρηθή εύτυχής, έάν 
έξέλθη νικητής. Γενικώς όταν δέν μεταχειρι- 
ζόμεθα βαναύσως καί σκαιώς τόν ίππον, ούτος 
είναι εύαγωγος, πράος καί ευγνώμων.

ΓΙλειστάκις ιπποκόμοι καί σταυλοφύλακες έν 
μέθη διατελοϋντες διήλθον δλόκληρον νύκτα 
εκτάδην ύπό τούς πόδας τών ίππων των κοι- 
μώμενοι χωρίς νά 
έλαχίστ 
τηρήθη εΐς τούς ίππους δτι παρέρειναν έπί πολύ 
έν ακινησία έκ 
κατακεκλιμμένον 
φύλακα.

ΊΙ πρός τόν 
τούτων δέν είναι 
ται πρός πάντας 
αγαπά τόν δείνα 
ύποφέρη έτερον.

Συγκεντρωμένοι 
συνάπτουσι μεταξύ 
διαφόρου γένους) ζωηράς, 
μνουν ν’ άναζητώνται καί θωπεύωνται άμοι- 
βαίως, έπιτίθενται δ’ έναντίον έκείνων οϋς 
άντιπαθοϋσι.

ον δλόκληρον νύκτα

ύποστώσι παρ αυτών τήν 
την βλάβην.' ’Απεναντίας μαλιστα πάρε- 

φόβου μήπως πλήξωσιν τόν 
ύπό τούς πόίας των σταυλο-

άνθρωπον εύνοια τών ζώων 
γενική, ίιότι ίέν άπευθύνε- 

άνεξαιρέτως. Ίππος δστις 
. ιπποκόμον δέν δύναται νά

ί ίπποι έν ταϊς βοσζ.αϊς 
των φιλίας (εξαιρέσει τών 

αϊτινες τούς κα-

Ιΐλεϊστοι τών ίππων ιδίως οί (καθαρού αί
ματος) pur sang εινε είς άκρου φιλότιμοι· τά 
ζώα δέ ταϋτα ίππευόμενα εινε λίαν οχληρά 
δσακι; εΰρίσκονται μεταξύ δμοίων των, διότι 
ή άναπτυσσομένη άμιλλα επιβάλλει νά μή 
άνέχωνται τά μέν νά ύπερβώσιν τά άλλα κατά 
τήν ταχύτητα, έξ ού έκτοέπονται εΐς άκανο- 
νίστους βηματισμούς γινόμενα τελείως έπιλή- 
σμονα καί τής πρός τόν άναβα την των φυσικής 
ύπακοής.

Ό ίππος κατ’ άρχήν είναι ζώον δειλόν. 
'Οσάκις καταλαμβάνεται ύπό τοϋ φόβου, παύει 
νά ύπακούη εΐ; τον αναβάτην του, καί κατα
φεύγει εΐς άλματα καί ανωμάλους κινήσεις, έξ 
ού καθίσταται λίαν επικίνδυνος. Διά μεθοδικής 
δμως έκπαιδεύσεως καθίσταται σύν τώ χρόνω 
άδιαφορος εΐ; τήν θέαν τών αντικειμένων έκεί- 
νων, άτινα κατ' άρχάς τοϋ ένέπνεον τόν φόβον.

"Οσον άφορά τά αΐφνιδίω; παρουσιαζόμενα 
αντικείμενα δ αναβάτη; (έάν δέν ε"χη κατορ- 
θώση διά τής αύστηρά; έκγυμνάσεως νά έπι- 
βάλη άμεσον εΐς τον ίππον ύπακοήν) άλλο μέ
σον δέν έ’χει έκτός τής φωνής καί τών θω
πειών.

ΙΙροκειμένου περί τής νοημοσύνης καί τοϋ 
πανούργου τών ίππων είναι γνωστόν δτι έν 
τοΐς σταύλοις πλεΐστοι ίπποι κατορθώνουσι μό- 
νοι των νά λύωσι τήν έπιφατνίδιον φορβειάν 
(σχοινιού) δΓ ής εΐσί προσδεδεμένοι έπί τής 
φατνη; όπως μεταβώσι πλησίον φίλου των εΐς 
άλλην γωνίαν τοϋ σταύλου δεδεμένου, πράγμα 
τό δποΐον δέν άποτολμοϋσι νά πράξωσιν οσά
κις δ ιπποκόμος τούς βλέπει.

Πλεΐστοι συγγραφείς έξ ών ιδίως οί Sain- 
3011 καί Romanes άναφέρουσι πολλά περίερ
γα όμοιας φύσεως γεγονότα.

Έπίσης πάντες δσοι εύρέθησαν εΐς τήν άναγ- 
κην νά ήνιοχήσωσιν έφ’ άμαξης συρομένης ύπό 
δύο ίππων θά παρετήρησαν δτι πολλακις είς 
έκ τών ίππων δ νωθρότερος καί πανουργότερο; 
άφίνει τό βάρος τής έλξεως εΐς τόν σύντροφόν 
του, προσποιείται καί αύτός δτι έλκει δίδων 
εΐς τήν ένοϋσαν αύτόν μετά τοϋ άξονος άλυσ- 
σον τόσην έντασιν δση άρκεϊ διά νά εξαπά
τηση τον ηνίοχον.

("Επεται συνέχεια)
Ν. ΓΕΝΙΣΑΡΛΗΣ

ανθυπίλαρχος

ΧΡΟΝΙΚΑ

Πρό ολίγων μηνών απέθχνεν εν Λονδίνω ό έχει 
εγκατεστημένος διάσημο: δπλοδιδάσκαλο; Burtrane 
είς ήλικίαν όγδοήκοντχ ένός έτους ασκών μέχρι τής 
τελευτχίχς του στιγμής τό επάγγελμά του.

Γεννηθεί; έν Bordeaux τώ 1817 μετέβη είς 
Λονδίνου τώ 1854 προσληφθείς ώς καθηγητής τής 
ξιφασκίας είς τό Racing Club. Βοαδΰτερον ΐδρυσεν 
Ιδίαν σχολήν είς τό Golden-Square κα! ειτα είς τήν 
Wanvict street.

Ή αίθουσα του ήτο τό έντευκτήριον τών έξεχόν- 
των προσωπικοτήτων έπ! γένει, τέχναις, γράμμασι 
κι! καλλιτεχνία.

'Υπήρξε διδάσκαλος τοΰ Cordelors και τοϋ Gate
chair κατχλιπών είς αυτούς ώς κα! είς πάντας τούς 
ήδη καθηγητάς μαθητάς του ανεξάλειπτου τήν ανά
μνησή.

Άλλά κα! έτέρου διαπρεπούς ξιφιστοΰ τήν στέ- 
ρησιν ύπέστη ό φίλοπλος Ευρωπαϊκό; κόσμος, τοϋ 
εύγενοΰς Ίσπανοϋ Alfonso de Aldama.

’Ανδρείος ώς γνήσιος hidalgo είχε μονομαχήσει 
δεκατέσσαρας φοράς κα! είχε λάβε: μέρος είς πάντα; 
σχεδόν τού; άγώνα;, όπου έπρόκειτο περί όπλων. Πα
ραστήματος εύγενοΰς, μεγαλοπρεπούς κα! ίπποτικοΰ 
ήοέσκετο νά διηγείται μετά χάριτος τερπνού cuuseur 
τά; ύποθέσει; τιμής εί; α; αιωνίως ήτο άναμεμιγ- 
μένος κχταθέλγων τούς άκροατάς διά τής χάριτος κα! 
τοϋ πνεύματός του.

Άλλά κα! ό φαντασιώδης ιππότης, ό ζών μέ 
ιδέας μεσαιωνικά;, ό άνήρ ό εχων ψυχήν ιππότου 
τών σταυροφοριών, ό μέχρι; έσχάτου γήρατος μονο
μάχων, συμπλεκόμενος, διαξιφιζόμενο; δ poapeins Mau- 
frais άπέθανεν εΐ; ήλικίαν όγδοήκοντα ετών.

'Ορμητικός, παράβολος αντίπαλος είχε κα! γέρων 
διατηρήσει ευκινησίαν αίλουρου και ίσχύν υπεράνθρω
που- εί; έκάστην συμβολήν (assaut) εθραυε τέσσχρα 
ή πέντε τούλάχιστον ξίφη διά τών φοβερών άναπάλ- 
σεων κα! περιστροφών δι*  ών κατέπλησσε κα! αφό
πλιζε τόν αντίπαλον.

Έγεννήθη έν Κούβα τώ 1818 κα! ύπήρξε μα
θητής τοΰ διασήμου Chanog. "Εφερε δέ καθ’ δλον 
τόν βίου στολήν ιππότου μέ ύψηλά υποδήματα κα! 
γιγαντ-.αίου; πτερνηστήρας.

*
Και μία π ρ ό κ λ η σ ι ς. — Ό διάσημος άγγλος 

άλτης Higgins μετά μεγάλην άνά τήν ύφήλιον πε
ριοδείαν καθ’ ήν εδωκε πχντοΰ φοβερά δείγματα τή; 
πηδητικής του ίκανότητο; έπανελθών είς Παρισίους, 
όπου θά δώση παραστάσεις εί; τό Nouveau creque, 
έδημοσίευε τήν έπομένην πρόκλησιν:

Προκαλώ οίονδήποτε άλτην τή; ύφηλίου.
Ιον. Νά διχγωνισθώμεν εί; 2-12 απλά άλματα. 
2ον. Είς άγώνα οίονδήποτε ακροβατικών άλμάτων. 
Καταθέτω δέ ώ; στοίχημα 50- 250 λίρας στερ

λίνας εις τάς χεϊρχς τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Αθλητικού 
Περιοδικοΰ La Vie au grand air.

Άν κανείς άλτης δεχθή τήν πρόκλησιν ό κ. 
Zloucke δ manager τοΰ Nouveau Cirque θά αποτανθή 
είς τόν έν Παρισίοις άθλητικόν Σύλλογον Racing 
Club όπως έπ! τή εύκαιρία ταύτη διοργάνωση υέγαν 
διεθνή άγώνα άλματος.

Έμπρός λοιπόν, ω άπόγονοι τοΰ Φαύλλου.

Μάρκα 10000 διά κννα.

Τελευταίως έν Αγγλία έπληρώθη ή άνωτέρχ 
τιμή, δηλαδή ποσόν 10000 μάρκων διά τόν κΰνχ 
Foxherrier. Τοσούτον ποσόν τό όποϊον ήδη άπετέλεσε 
τό ρεκόρ τοΰ αντιτίμου κυνός, ουδέποτε μέχρι τοΰδε 
έπληρώθη ούτε έκεϊ, ούτε πέραν τής Μάγχης. Ό 
οΰτω ακριβοπληρωθείς κύων είνε ό Foxherrier go 
Bang, όστις είς διαφόρους έκθέσει; χυνών ετυχε μέ
χρι τοΰδε πολλών βραβείων κα! πρό τίνος χρόνου τοΰ 
πρώτου βραβείου εΐς τοιαύτην έκθεσιν έν Αίβερπουλ. 
Κατά τό τέλος τής έκθέσεως ταύτης περιήλθε διά 
τή; άνω τιαή;· είς τήν κατοχήν ’Αμερικανού τίνος. 
Μέχρι τοΰδε, άν δέν απατώμεθα, ή ανώτατη διά κΰ- 
να πληρωθεΐσα τιμή ήτο 94 00 μάρκων, διότι αί 
υπέρογκοι τιμά! αί δποίαι εΰρηνται είς τού; καταλό
γου; τών έκθέσεων είνε συνήθως φανταστικά! δεικνύ- 
ουσαι, ότι ό κύων δέν πωλείται.

*
Πυγμαχία μεγάλως έγείρασι τό ένδιαφέρον τοϋ 

κοινού εγενετο πρό τίνος χρόνου εΐς τήν Νέαν 'νάρ
κην. Ήτο match (άγων) μεταξύ τοΰ ’Ιρλανδού Tom 
Sharkey, δ όποιος νεωστ! ένίκησε τόν Corbett κα! 
τόν Αμερικανόν Kid Me boy. Ό νικητής έπρόκειτο 
νά λάβη τό αξιόλογου ποσόν τών 8000 Μάρκων. Ό 
Sharkey είναι πυγμάχος γιγαντιαίας δυνάμεως κα! 
άντοχής, ένώ ό αντίπαλός του διαθέτει εκθχμβοΰσαν 
τέχνην κα! πράττει παν ό,τι είνε δυνατόν εΐς eTricks». 
Άλλ’ ή τέχνη ύπεχώρησεν εΐς τήν δύναιαίν κα! δ 
Me boy έρρίφθη είς τήν δεκάτην προσβολήν χαμαί' 
μή δυνηθείς δέ νά άνεγερθή έντός τών ώοισαένων 
πρός τοΰτο 10 δευτερολέπτων, δ ελλανοδίκης έκή- 
ρυξε νικητήν τόν Sharckey. Ό ’Ιρλανδός εινε δ μόνος 
πυγμάχος, δυνάμενος νά καυχηθή ότι ένίκησε κανο
νικός τόν Me boy. ΊΙ νίκη τοΰ Sharkey ήτο μόνον 
ζήτηιια χρόνου. Πυγυιαχών ό Me boy αέ τόν Sharkey 
εξήλθε τής τάξεώς του κα! μόνον ή έκτακτός του 
έπιδεξιότης τόν έσωσε καιρόν τινα άπό τήν ύπερτέ- 
ραν δύναμιν τοΰ Sharkey. "Οτι τοιοΰτοι όπως δ εν 
λόγω άγώνες προσελκύουσιν ακόμη έν Αμερική πολ
λού; θεατά; άποδεικνύει τό. γεγονός, ότι παρευρέθη- 
σαν εί; αύτόν 8000 άτομα. Μέχρι τής πέμπτης 
προσβολής έφάνη ό Me boy έχων μεγαλειτέρας έλπί- 
δας κα! τά στοιχήματα ησαν ύπέρ αύτοΰ' άλλ’ αί 
ύπέρτεραι δυνάμεις τοΰ Sharkey έπέφερον τό ύπέρ 
αυτών αποτέλεσμα.

*

Άγώνες ατμομηχανών, (γνησία έφεύρεσις αμερι
κανική) τελούνται την έποχήν ταύτην πέραν τοΰ 
Ωκεανού. Κατά τ; βιενναΐον ημερήσιον φύλλον γρά
φονται περί αύτών τά έξής: · 'Ολόκληρο; ή ’Αμερική 
άκολουθεϊ τώρα πυρετωδώς τά; φάσεις γνησίου αμε
ρικανικού άγώνος. Ή κυβέρνησις επιθυμούσα νά πα- 
ραχωρήση τήν μεταφοράν τής ταχυδρομικής αλληλο
γραφία; μεταξύ τών πόλεων Chikago κα! Omaka 
προεκήρυξεν άγώνα μέ έπιχορήγησιν 600,000 δολλα- 
ριων ύπό τόν κατωτέρω εκτιθέμενον όρον.

Τοΰ άγώνος τούτου συμμετέσχον ή Northwestern 
Railway καί ή Burlington - Railway, αί δύο ανταγω- 
νιζόμεναι γραμμαί, αί συνδέουσχι τά; άνω δύο πόλεις. 
Έν Εύρώπη θά έπροκηρύσσετο άπλούστατα διαγω
νισμός προσφορών, προτιμουμένη; τής έταιρίας τής 
μεϊον ζητούσα,;. Έν ’Αμερική όμως άπεφάσισαν να 
διαγωνισθώσι καί ό σιδηρόδρομο; δ διανύσσων τον 
δρόμον τών 800 χιλιομ. ταχύτερου ήθελε λάβη τό 
προκηρυχθέν ποσόν. Μετά πολλά; διαπραγματεύσεις 
συνεφωνήθη άγων έξ δρόμων. Τή 2 Ίανουαρίου έγε-
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νέτο ήδη ό πρώτος δρόμος κατά τόν όποιον ένίκησεν 
ή Northwertern. Ή διά τόν άγώνα όρισθεΓσα αμα
ξοστοιχία συνισταμενη έκ τής ατμομηχανής «Τένδερ» 
καί δύο ταχυδρομικών άμαζών, καί έτέρας δι’ έπι- 
βάτας, άναχωοήσασα άπό τήν Νέαν Ύόρκην εφθα- 
σεν εις Chicago, διανύσασα τό διάστημα 11500 χιλ. 
είς 24 ώρας καί 13 λεπτά. Τοΰτο θεωρείται ώς 
ρεκόρ, διότι ουδέποτε έπέτυχεν αμαξοστοιχία εύρισκο- 
μένη 24 ώρας άδιακόπως εις κίνησιν, μέσην ταχύ
τητα 70 χιλιομ. τήν ώραν. Τό διάστημα Chicago- 
Oniaka, 800 χιλ., διήνυσεν -ή αμαξοστοιχία άκριβώς εϊς 
0 ώρας 50 λεπτά. Μετά ποιας σφοδρότητο; διεξήχθη 
ο αγών ούτος δύναται τις να έννοησρ εκ τοϋ ότι ό 
οδηγός τής ατμομηχανής επέτυχε κέρδος 20 λεπτών 
τής ώρας έπί τοΰ ώρισμενου δρομολογίου. Είς την 
Burlinctun διήνυσεν αμαξοστοιχία συνισταμένη έκ τής 
άτμομηχανής και 4 ταχυδρομικών αμαξών τα 801) 
χιλ. είς 10 ώρας καί 17 λεπτά. Κατά τήν επιστρο
φήν δμως ένίκησεν ή γραμμή Burlincton μέ 10 ώρας 
9 λεπτά καί ύπερτέρησεν ούτω τό τάχιστον δρομολό- 
γιον διά τό διάστημα Omaka - Chicago I ώραν καί 
15 λεπτά. Αυτά τά κατορθώματα φέοουσι βεβαίως 
μόνον μέσην ταχύτητα 80 χιλ. τήν ώραν, άλλά 
πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν καί ή χρονική απώλεια 
διά τήν παραλαβήν ΰδατος καί γαιανθράκων καί ή 
απώλεια χρόνου εϊς τά άνηφορικά μέρη. Πρχγματι- 
κώς έπετεύχθησαν είς τήν νικηθεϊσαν γραμμήν Bur
lington οπωσδήποτε φανταστικαί ταχύτητες. Ούτω 
διήνυσεν ή αμαξοστοιχία εϊς την γραμμήν ταύτην 
διάστημά τι 24 χιλιομέτρων με ταχύτητα 176 -χιλ. 
τήν ώραν, τοϋτ’ εστι σχεδόν. 3 χιλ. τό λεπτόν τής 
ώρας καί ολόκληρον τό διάστημα τών 24 χιλ. είς 8 
λεπτά μόλις τής ώρας. ’Εννοείται ότι έγένοντο εϊς 
τάς δύο γραμμάς μέγιστα: προετοιμασίχι ινα εΐ; τούς 
τών γαιανθράκων κχί τοϋ ΰδατος στχθαους απολεσθή 
όσον το δυνατόν όλιγώτερος χρόνος. Οΰτια κατεσκευά- 
σθησαν π. ·/. ιδιαίτερα μηχανήματα πρός παραλα
βήν ΰδατος έν βραδεία κινήσει. Μετά δικαίας περιέρ
γεια; περιδένονται τά περαιτέρω πέντε αποτελέ
σματα τοϋ άγώνος τούτου, α θά άνχγγείλωμεν εγκαί
ρως εϊς τούς χνχγνώστχς μας·.

*
’Ενεργόν μέρος ελαβεν εϊς τα; έορτας τών Άπό- 

κρεω ό Ποδηλατικός Σύλλογος ’Αθηνών. Τήν δευτέ- 
ραν Κυριακήν παρεσκεύασεν όμιλον ποδηλατών έκ τριά
κοντα όμοιομόρφως ένδεδυμμένων πιερρότων καί άριστα 
έξησκημένων ποδηλατών οϊτινες μετά καταπληκτικής 
δεξιότητες διέσχιζον τάς κοσμοβριθείς οδούς τών 
’Αθηνών ζητωκραυγάζοντες ύπέρ τοϋ Ποδηλατικού 
Συλλόγου ’Αθηνών. Εις τόν όμιλον τοΰτον λίαν έπα- 
ξίως τό Κομιτάτου απένειμε βρχβεϊον. Την δέ τελευ- 
ταίαν Κυριακήν παοουσίασεν ό Ποδηλατικός Σύλλο
γος ’Αθηνών πολυτελέστατου άρμα δι’ S έδαπάνησε 
πλέον τών 4000 δραχ. καί τό όποιον επίσης έβρα- 
βεύθη- λεπτομερεστέοαν περιγραφήν ώς καί τήν ει
κόνα τοϋ άρματος θέλομεν παρουσιάση εϊς τούς άνα- 
γνώστας ·>ας είς τό προσεχές τεύχος.

----------------
Ο 1ΙΡ2Τ ΑΘΛΗΤΗΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 
δπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ I. ΣΠΑΝΔΩΝΗ

— Καλή έσπέρα σας, δεσποινίς Συδίλλη.
Είπον σχεδόν ταύτοχρόνως καί οί τρεις, 

βγάζοντες τά μισολυγοιασμένα κασκέτα των.

— ’Εμείς είμεθα, μήν άνησυχήτε.
Ή δεσποινίς Ζεζεκιέλ ϊστατο δρθή έν μέσω 

τοΰ καταστήματος μέ ένα μάτσο λογαριασμούς 
’στά χέρια της, έξελέγχουσα άθροίσεις.

Ήτο νόστιμη μάλλον παρά εύμορφη. Τό μα
τάκι της τσαπίνικο είχεν έν ελάττωμα, τό δέρμα 
του περί τούς βώθωνας ήτο δλίγον κόκκινον. 
Τό δέρμα δμως τοΰ προσώπου της ήν δροσερόν 
καί βελούδινου, τά δέ χείλη της άτρέμα ήδυπαθή 
έσχημάτιζον δύο μικράς περισπωμένας εις τά 
άκρα τών όποιων έθνησκε τό μειδίαμα.

’Εκείνο δμως, δπερ ιδιαιτέρως καθίστα χα- 
ρίεσσαν τήν δεσποινίδα Συβίλλην ήσαν οί όφθαλ- 
μοί της, χρώματος σμαράγδου, σχήματος άμυγ- 
δάλου, ών ή έκφρασις και τό ευκίνητον χαριέ- 
στατα έφώτιζον δλόκληρον τήν φυσιογνωμίαν 
της. 'Η κύμα, ολόμαυρος ήν πυκνοτάτη καί προσ- 
έδιδεν αρρενωπήν χάριν εις τό πρόσωπον τοΰτο.

Ήτο άπλούστατα ένδεδυμένη.
Μία κορδελίτσα εις τόν λαιμόν, μία ζώνη άπό 

πετσί, εντός τής όποιας είχε θέση δλίγα άνθη, 
ένα κορσάζ άπό σατινέτα, χρώματος μώβ. ’Αντί 
δμως φούστας έφερε φουσκωτόν πανταλόνι, 
ώς τό τών άθλητριών γυναικών, άπολήγον είς 
τό γόνατου, καί είτα κάλτσες καϊ υποδήματα.

Διατί άρά γε έφερε τό φουσκωτόν αύτό παν
ταλόνι ;

Άπό άπλήν κοκκεταρίαν; διά νά επίδειξη 
τάς ωραίας γάμπας της, ή άπλώς, έπειδή είχεν 
δλο μέ άρσενικήν πελατείαν νά κάμη ήθελε νά 
δώση ποιαν τινα αρρενωπήν μορφήν είς τό ντύ- 
σιμόν της;

Τό πράγμα παραμένει άγνωστον. "Οπως δή
ποτε δμως ή ένδυμασία αύτη έπηύξανε τήν πε
λατείαν καί συνεκράτει ύπό τήν μαγείαν τής 
νεάνιδος τήν νεολαίαν τοΰ Λαννιόν.

Ή Συβίλλη ούτε ’σήκωσε καν τά μάτια της, 
όταν οί τρεις νέοι είσήλθον.

Έθεωρεϊτο ύπερήφανος, τινές μάλιστα παρα- 
τηρηταί οιετείνοντο, δτι ή άνάγνωσις τών μυθι
στορημάτων τή; είχε φουσκώσει τό μυαλό, καί 
τής είχε δώσε: ιδέας φιλοδοξίας, μή συμδαδι- 
ζούσας μετά τής καταστάσεώς της.

— Νά μή σάς παραξενευθή άν ή δεσποινίς Συ
βίλλη μείνη γεροντοκόριτσο, μέ τής ιδέες πώχει· 
καί ένας έπαρχος θά τής έφαίνουνταν όλίγος!

Έλεγε συχνά δ κύριος Ρουελώ, δ γείτονάς 
της κρεοπώλης.

(έπεται συνέχεια)

jjep" Ιίαρακαλοΰνται 8·ερμδ>ς οί έν ταϊς Έπαρχίαις 
καί τφ Έξωτεριχφ συνϊρομηταί μας νά μάς άποστεί- 
λωσιν, 8πως τοίς εϊνε εύκολου, τήν καθ-υστερουμένην 
ουνίρομήν των.

"Εκ τοθ Τυπογραφείου Ν. Ταρουαοπούλου.


