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01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

Ή έν Παρισίοις Επιτροπή τών Διεθνών 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων έδημοσίευσεν ήδη 
τήν προκήρυξιν, τήν οποίαν καταχωρίζομεν 
είς άλλην σελίδα, καί δι’ ής καλει τούς 
φιλάθλους τοΰ κόσμου δλου είς διεθνή δια
γωνισμόν τών μυώνων καί τής ρώμης.

Τοιουτοτρόπως άποδεικνύεται, δτι ή ωραία 
πανήγυρις, τής όποιας τήν έπανάληψιν μετά 
πάροδον τόσων αιώνων έχειροκρότησεν ολό
κληρος ό κόσμος πρό δύω έτών είς τό 
Παναθηναϊκόν Στάδιον, ήτο πεπρωμένον 
νά άναζήση πραγματικώς καί νά διαιωνι- 
σθή διερχομένη δι’ δλων τών μεγάλων 
κέντρων τοΰ σημερινού πεπολιτισμένου 
κόσμου.

Ή σημασία τών έν Παρισίοις τελεσθη- 
σομένων αγώνων ούδένα διαλανθάνει. ’Εάν 
ύπό τόν αϊθριόν μας ούρανόν καί έν πλαί
σιο» πολυτίμων αρχαϊκών αναμνήσεων οί 
άγώνες πρό δύω έτών διεξήχθησαν αρκούν
τως έπιτυχώς, μεθ’ δλον τό έσπευσμένον 
τής παρασκευής καί τήν έλλειψιν τών μέ
σων, δύναται τις νά φαντασθή οποία θά 
είνε ή έπιτυχία αύτών έν Παρισίοις, οπού 
ή τέλεσίς των θ’ άποτελέση "ίδιον σταθμόν 
έν τή σειρά τών εορτών τής έκθέσεως , 
καί δπου κυβέρνησις καί ιδιωτικά’, έπιτροπαί ! 
έναμίλλως θά προσπαύήσωσι νά μή στερη- I 

θώσιν οί άγώνες τής αίγλης δι’ ής θά 
περιβλη θώσιν αί άλλα·, έορταί.

Είδικώτερον δμως διά τόν άθλητισμόν 
ή έν Παρισίοις τέλεσις τών άγώνων θά 
έ’χη πολύ τό ενδιαφέρον. Ή φήμη τής 
μεγαλουπόλεως καί τά μέσα, άτινα θά παρα- 
χωρηθώσιν άφθονα, θά έλκύσωσιν άπό 
πάσης γωνίας γής τήν άριστοκρατίαν τών 
μυώνων καί δέν είνε άπίθανον νά εύρεθώ- 
μεν πρό εκπλήξεων, αΐτινες ν’ άνατρέψωσι 
πολλά έκ τών μέχρι τοΰδε θεωρούμενων 
έν τφ άθλητισμώ ώς άξιωμάτων.

"Οπως δήποτε δι’ ημάς τούς "Ελληνας 
ή προκήρυςις τών άγώνων έν Παρισίοις 
είνε άφορμή ειλικρινούς χαράς. Είχε λεχθή 
καί έπαναληφθή κατά κόρον, δτι οί άγώ
νες πλέον έματαιώθησαν διά τό μέλλον 
καί δτι πρώτη καί τελευταία Αναλαμπή 
αύτών έπέπρωτο νά είνε ή έν Άθήναις 
άθλητική πανήγυρις τοΰ 1896.

ΤΙδη οί φόβοι ούτοι ευτυχώς διελύθη- 
σαν τό «λευκόν δνειρον» τοΰ ποιητοΰ, ή 
λατρεία τής £ώμης, τής ισχύος καί τοΰ 
κάλλους, άναζώσι, καί ή περικαλλεστέρα 
άνάμνησις τής κλασικής άρχαιότητος διαιω- 
νίζεται πάλιν διά μέσου τών χρόνων.

Δέν είνε καί τούτο μία άπόδειξις τής 
,άκαταβλήτου υπεροχής τοΰ άρχαίου πνεύ
ματος, τοΰ πνεύματος, τό όποιον επικρατεί 
καί δεσπόζει, καί μένει άμετάβλητον έν 
μέσω τών άλλοιώσεων, αΐτινες συντελοΰν- 
ται γύρω του, άλλοιώσεων είς άνθρώπους 
καί είς πράγματα:
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0 ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Touring - Club de France.

’Επιστολή τοΰ Προέδρου
τΐοόυ την ΙΙοοηλαττκην και ’Αθλητικήν Έπιθεώοηϋιν.

(Εις απάντησιν επιστολής ήμών ϊναχοινούσης την ΐδρυσιν τοΰ περ:ο?:χοΰ 'καί ζητούσα,ς πληροφορίας 
περ: τοΰ χριστού τούτου ομίλου, ό Πρόεδρος αύτοΰ εύηρεστήΟη νά μάς άπευΟύνη τήν κάτωθι φιλοφρονε- 
στχτην επιστολήν).

J.Lonsieui· le President,

Je vous remercie tres-vivement des 
sentiments que vous exprimez pom· le 
Touring-club et ne peux que vous felici- 
ter que plus vivernent encore de vouloir 
faire connaitre a vos compatriotes, par 

votre organe ofticiel La rerun Cyriiste 
et Athletique d'Orient tons les a vanta
ges qu’ils pourrout tirer d’ tine institu
tion semblable A la notre.

A cet effet, je me i'ais un veritable 
plaisir de vous faire connaitre le but de 
Γassociation et les principaux avantages 
dont benelicient les societaires.

J’appellerai tout d’abord votre attention 
surce fait que le Touring-dub. exclusive- 
ment etabli eu vue du tourisme, envisage 
sous toutes les faces, ne s’occiipe en au- 
cune fa^on, de sports ni de courses.

Des associations similaires se sont deja 
fundeesen Belgique, eu Italieen Suisse etc.

Κύριε Πρόεδρε,
Σάς εύχαριστώ θερμότατα διά τά αισθήματα, 

τά όποια· εκφράζετε ύπέρ τοΰ ήμετέρου Σωμα
τείου καί δέν δύναμαι ή νά συγχαρώ ύμάς θερ
μότερο έτι διά τήν έπιθυμίαν σας τοΰ νά κά- 
μητε γνωστά εις τους συμπατριώτας σας διά 

τοΰ επισήμου ύμών δργάνου, τής ’Αθλητικής 
και ποδηλατικής Έπιθεωρήσεως, πάντα τά 
πλεονεκτήματα, τών όποιων δύνανται ν’ άπο- 
λαύσωσι δι’ όμοιου πρδς τδ ήμέτερον Σω
ματείου.

Τώ δντι δέ θεωρώ έμαυτδν ευτυχή, δυνάμενος 
νά έκθέσω ύμϊν τδν σκοπόν τοΰ Σωματείου καί 
τά κυριώτερα πλεονεκτήματα, ών άπολαύουσιν 
οί εταίροι.

Καί έν πρώτοις εύθΰς έξ αρχής έφιστώ τήν 
προσοχήν ύμών, κ. Πρόεδρε, έπί τοΰ δτι δ Σύλ
λογος ήμών συστάς απολύτως έπί σκοπώ έκδρο- 
μών καί περιηγήσεων καθ’ οίον δήποτε τρόπον, 
ούδόλως έχει σχέσιν πρός άγώνας καί σ π δ ρ τ 
έν γένει.

Nous serious trcs-heiireux de voir cette 
impulsion s’etendre a la Groce et nous 
sonmies tout a votre disposition pour vous 
fournir les indications complementaires, 
qui vous paraitraient necessaires pour in- 
stituer le Touring-club Gree, auquel je 
souhaite d’ avance une entire reussite. 
Le Touring-club, fonde en vue du tou- 
risme, se compose de touristes, d’ama
teurs d’excursions, de voyages, quelque 
soit le mode de locomotion qu’ils aieiit 
adopte; touristes a pied, en cliemin de fer, 
en voiture automobile, touristes A bicy- 
clette, et, pour ces derniers se recnite dans 

cette categorie de personnes, innombra- 
bles maintenant, qui s’adonuent au C'y- 
clisme, parceqn’ elles trouvent en lui un 
exercice musculaire de premier ordre et. 
dans la bicyclette, un instrument pratique, 
utile, econoinique, inais que leurs fun
ctions, leur position sociaie, leur age, leur 
caractere eloignent des courses et de tonte 
manifestation purement Sportive.

Bien que le Touring-club cliez nous 
soit accessible au plus modeste, pourvu 
qu’ il soit honorable, il clierche plutot son 
extension parmi les classes dirigeantes : 
les officers des armees de terre et de 
mer (qui, par decisions des ministres de 
la Guerre etde la Marine, out 6te autorises 
a en faire partie), les function uaires, les 
ingenieurs et les conducteurs de punts et

’Ανάλογοι δμιλο: ύπάρχουσιν ήδη έν Βελγίφ, 
’Ιταλία, Ελβετία κλπ.

Τδ έφ’ ήμίν, θά θεωρήσωμεν ήμάς λίαν ευτυ
χείς, έάν ίδωμεν τδ σύστημα τοΰτο έπεκτεινόμε- 
νον καί είς τήν Ελλάδα, καί είμεθα εις τήν διά- 
θεσιν ύμών, όπως παράσχωμεν ύμϊν συμπληρω- 
ματικάς πληροφορίας, δσαι θά σάς έφαίνοντο 
άναγκαΐαι διά τήν ίδρυσιν άναλόγου Σωματείου 
έν Έλλάδι, εις τδ όποιον εύχόμεθα προκαταβο
λικός πλήρη έπιτυχίαν.

‘Ο Περιηγητικός όμιλος, ίδρυθείς διά τδν 
σκοπόν δν δεικνύει τό όνομά του, περιλαμβάνει 
περιηγητάς, φίλους τών έκδρομών, τών ταξει- 
δίων. οίον δήποτε καί άν είνε τδ μέσον τής συγ

κοινωνίας, τδ όποιον παραδέχονται ούτοι. Κατα
λέγονται, έπομένως, οί έκδρομεΐς πεζή, ή διά 
σιδηροδρόμου, δι’ αύτοκινήτου, διά ποδηλάτου. 
Έκ τών τελευταίων τούτων ύπάρχουσιν Αναρίθ
μητοι ήδη, οίτινες έπιδίδονται είς τδν ποδηλα- 
τισμόν, εύρίσκοντες έν αύτώ άρίστην άσκησιν 
τών μυώνων καί συγχρόνως άναγνωρίζοντες τδ 
ποδήλατον ώς δργανον πρακτικόν, ωφέλιμον καί 
οικονομικόν, οί όποϊοι δμως ώς έκ τής έργασίας 
των. τής κοινωνικής των θέσεως, τής ήλικίας 
των ή τοΰ χαρακτήρός των. άπέχουσιν άγώνων 
ή πάσης άλλης καθαρώς Αθλητικής έπιδείξεως.

Ό ήμέτερος Σύλλογος, καίτοι προσιτός εις 
πάντα, Αρκεί νά είνε έντιμος, έπιζητεί δμως 
μάλλον τήν έπέκτασίν του μεταξύ τών άνωτέρων 
τάξεων. Ο: αξιωματικοί τοΰ κατά ξηράν καί θά
λασσαν στρατού (εις οΰς μάλιστα διαταγή τοΰ 
'Υπουργείου έπιτρέπεται νά μεθέξωσιν), οί ύπάλ- 
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chaussees, les inspecteurs des Forets, des 
Douanes etc., les niaires, les conseiilers 
gencreaux, munieipaux, les personnes in- 
fluentes de la region, grands industriels, 
manti facturiers proprifetaires, en tin mot, 
« les autoritds Sociales», selon I’heureuse 
expression de Le Play; il taut que les 
membres composant le Touring soient une 
/'lite, c’est ce qui fait la force.

Dans chaque canton le Touring nomine 
parmi les societaires uri delegue pres 

duquel les touristes faisant partie de Γ as
sociation pen vent etre assures de trouver 
un accueil cordial, de lions conseils, soit 
pour leur itineraire, soit pour le choix 
dun hotel, d’un mecanicien. d’un mede- 
cin, en un mot dans les multiples circon- 
stanees oil de lions avis, inspires par un 
esprit de cordiale coufraternite, sont si 
precietix [tour le vovageur.

Aux terjnes des statute, les Societaires 
se doivent tous aide et protection dans la 
mesure de letirs moyens: cette obligation 
de mutuelle assistance est la base meme 
et la raison de Γ association. 

ληλοι, οί μηχανικοί, οί έπιθεωρηταί δασών καί 
τελωνείων, ci δήμαρχοι, ο! δημοτικοί σύμβουλοι, 
τά σημαίνοντα πρόσωπα τής χώρας, οί μεγάλοι 
βιομήχανοι. οί κτηματίαι, έν μια λέξει «αί κοινω
νικά'. άρχαί», κατά τήν επιτυχή έκφρασιν τοΰ 
Le Play, άποτελοΰσι τον ήμέτερον Σύλλογον, 
στοιχεία εκλεκτά καί συνιστώντα δύναμιν.

Έν έκάστω διαμερίσματι τό Σωματεΐον διορί
ζει έν τών μελών ώς αντιπρόσωπον, παρά τώ 
δποίω οί περιηγηταί καί έκδρομείς, μέλη τοΰ 
Σωματείου, εινε βέβαιοι δτι θά εδρωσιν έγ-

κάρδιον ύποοοχήν, πληροφορίας πολυτίμους, 
είτε διά τό ταξείδιόν των, είτε διά τήν εκλογήν 
ξενοδοχείου, μηχανικού, ιατρού, έν μια λέξει 
παντός ούτινος θά έχη ανάγκην δ ταξειδιώτης, 
διά συστάσεων φιλικών καί έγκαρδίων.

Κατά τδ Καταστατικόν, οί έταΐροι ύποχρεοΰν- 
ται είς άμοιβαίαν βοήθειαν καί ύποστήριξιν κατά 
τδ μέτρον τών δυνάμεων των, ή ύποχρέωσις 

| δέ αΰτη αποτελεί ακριβώς τήν βάσιν τής 
ένώσεως.

Ό Γαλλικός Περιηγητικός Σύλλογος δημο
σιεύει καί μηνιαΐον περιοδικόν, παρεχόμενου 
δωρεάν εις τά μέλη μόνον, καί ύπ’ αύτών τών 

I ιδίων συντασσόμενον καί έν τώ δποίω καταχω-

Le Touring-club de France publie une 
Revue mensuelle, servie gratuitement aux 
seals societaires, r/digee par eux-memes 
et dans laquelle on trouve avec des ren- 
seignements techniques, des articles mili- 
taires, medicaux, de jurisprudence, des 
plans d’excursions, des itineraires et des 
relations de voyage.

Il facilite a ses societaires l’acbat de 
tons les objets relatifs an cyclisme, en leur 
assurant des remises tres-appreciables stir 
simple presentation de leur carte, il leur 
facilite egalement la vente des machines 
dont. ils veulent se ddfaire.

Il publie un annuaire donnant toutes 
sortes d’indications utiles pour un touriste 
et donne line liste de plus de 3500 hotels 
avec les prix faits Λ l’avance. II procure 
a ses societaires les avis gratuits d’un me- 
decin en chef d’hopital, de I’avocat-con- 
seil de l’association, leur fournit les itine
raires dont ils penvent avoir besoin pour 
leurs voyages.

Au point de vue des douanes les niem
bres du club jouissent d’avantages tres-im- 
portants; notamment de la dispense de 
consignation des droits, a l’entree en Bel
gique, en Suisse, en Italie et dans le Lu
xembourg, nioyennant I’accomplisseinent 
de certaines formaJit/s tres-simples.

La plus grande partie de ses ressourses 
est atf'ectee a des travaux ou a des publi
cations d’interct general, cartes velocipe- 
diques, guides routiers, poteaux iudica- 
teurs sur les routes, aux carrefours, aux 
descentes dangereuses, postes de secours 
vcloci pediq ties, secours aux cantonniersetc.

■le ne doute pas que vous n’arriviez cliez 
vous, oil il y a taut a visiter, quand ce ne 
serait (pie pour voir les antiquites sans 
parler de vos sites magnifiques, (pie vous 
n’arriviez dis-je a, un resultat excellent.

Je nepuis done (pie vous feliciter a nou
veau pour votre bonne idee qui d’ailleurs 
servira enormement il faire meme con- 
naitre ce beaux pays de Grece, berceau de 
la civilisation et vous prie d’agreer, clier 
President, I’expression de ines sentiments 
trbs distingues. 

ρίζονται τεχνικά· πληροφορία'., άρθρα στρατιω
τικά, ιατρικά, νομικά, σχέδια έκδρομών καί τα- 
ξειδίων. Πρός τούτοις τδ περιοδικόν διευκολύνει 
τούς εταίρους είς τήν αγοράν δλων τών σχετι
κών πρός τόν ποδη/ατισμδν δ·.’ έκπτώσεων, 
έπιτυγχανομένων τή έπιδείξει άπλώς τού δελ
τίου τοΰ 'Ομίλου. Έπίσης δέ διευκολύνει καί 
τήν πώλησιν τών ποδηλάτων, δσάκις θελήσωσι 
τά μέλη νά τά έκποιήσωσι.

Συγχρόνως δημοσιεύεται καί έπετηρίς, περι- 
λαμβάνουσα παν είδος ώφελίμου συμβουλής διά 
ταξειοιώτην, καί τόν κατάλογον 3,500 ξενο
δοχείων μετά τών τιμών, συμβουλάς ιατρού 
διευθυντού νοσοκομείου, ώς καί τοΰ νομικού 
συμβούλου τοΰ 'Ομίλου, έτι δέ καί ταξειδιω- 
τικούς οδηγούς, ών θά ειχον ανάγκην.

"Οσον αφορά τά τελωνεία καί εις ταύτα άπο- 
λαμβάνουσιν έξαιρετικών πλεονεκτημάτων τά 
μέλη, ιδίως δέτήςμή πληρωμής δασμών κατά τήν 
είσοδόν των εις Βέλγιον, ’Ιταλίαν καί Λουξεμ
βούργο'/. ύποόαλλόμενα εις τυπικήν έξέτασιν 
άπλουστάτην.

Τό μεγαλείτερον μέρος τών εισοδημάτων του 
δ "Ομιλος διαθέτει εις έργασίας καϊ δημοσιεύ
σεις γενικού ενδιαφέροντος. είς έκτύπωσιν ποδη
λατικών χαρτών, δδηγών ταξειδίων, εις ίδρυσιν 
στηλών ένεπιγράφων εις τούς δημοσίους δρόμους, 
εις τούς έπικινούνους κατήφορους, εις σταθμούς 
περιθάλψεων διά τούς ποδηλάτας.

Δέν αμφιβάλλω, δτι εις πάντα ταύτα θά έπι- 
τύχητε καϊ ύμεΐς έν Έλλάοι, όπου ύπάρχουσι 
τόσα άξιοθέατα, καϊ δπου πλήν τών αρχαιοτήτων 
έχετε καί θαυμασίας τοποθεσίας.

Δέν δύναμαι έπομένως παρά νά σάς συγχαρώ 
έκ νέου διά τήν εύτυχή έμπνευσίν σας, ήτις άλ
λως τε θά χρησιμεύση έξόχως δπως γνωσθή ή 
ώραία Ελλάς, ή κοιτίς τοΰ πολιτισμού, καϊ σάς 
παρακαλώ, κ. Πρόεδρε, νά δεχθήτε τήν έκφρασιν 
τής έξαιρέτου μου ύπολήψεως.

’Εντολή τοΰ Γ. Γραμματέως

Ό διευθυντής τή; Γραμματείας

L. COSSIN
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Foot - Ball - Golf-Gricket - Lawn-tennis - 
Hockey - Jeu de longue paume - Bal
lon au camp - Balle a la crosse - Polo - 
Water polo χτ?..

A'.
Π0Δ0ΣΦΑΙΡΙΣΙΣ (FOOT-BALL)

ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΙΣ

RTaBT

Κανόνες τής ’Αγγλικής ΙΙοόοϋόπεμίιίεως.
[Συνέχεια]

Άοθρον 1. Πεδίον (χώρος. ένθα ή παιδιά 
λαμβάνει χώραν) terrain. Αί διαστάσεις τοϋ 
πεδίου δέν πρέπει νά ύπερβαίνωσι τά 100 μέτρα 
μήκους, άπό τοϋ ενός τέρματος μέχρι τοΰ ετέρου, 
έπί 70 μέτρων πλάτους.

2. Γέρματα (Buts). Τά τέρματα αποτελούν
ται έκαστον έκ δύο δοκίδων ύψους 4,50 μέτρων, 
πεπηγμένων εις 5,50 μέτρων άπόστασιν άπ’ άλ- 
λήλων καί έπιζευγνυομένων εις 3 μέτρων ύψους 
άπό τοϋ έδάφους δι’ έτέρας έγκαρσίας δοκίδος.

3. "Ομιλοι παικτών ή στρατόπεδα (equi- 
pes OU camps). Ή παιδιά παίζεται μεταξύ δύο 
ομίλων, άποτελουμένων έκ δεκαπέντε παικτών 
έκαστος, έφ’ δσον τουλάχιστον δέν γίνεται ιδιαι
τέρα συμφωνία περί τούτου.

4. ’Εκλογή τέρματος-. Οί αρχηγοί τών δύο 
όμίλων άναρρίπτουσι νόμισμα (κορώνα ή γράμ
ματα) κατά τήν άρχήν τοΰ παιγνιδιού’ ό κερδί
ζω·? έχει τό δικαίωμα τής εκλογής οίουδήποτε 
μέρους προτιμά έκ τοϋ πεδίου ή τού κτυπήματος 
άποστολής (coup d’envoi).

3. Διάρκεια τής παιδιάς. 'Η διάρκεια τής 
παιδιάς (partie) ορίζεται έκ τών προτέρων (συνή
θως ορίζεται <80 λεπτά τής ώρας). Κατά τό μέσον 
τοϋ χρονικού τούτου διαστήματος τά στρατόπεδα 
άλάσσουσι θέσιν καί ή παιδιά έπαναλαμβάνεται 
μετά άνάπαυσιν 5 λεπτών.

6. Μέτρησις (pointage). Ή παιδιά (partie) 
κερδίζεται έκ τής πλειονότητας τών πόντων 
(points).

1. Κέρδος ενός τέρματος (gain d’un 
but) ισοδυναμεΐ μέ δύο πόντους.

2. Κέρδος ένός ορίου (gain d’un essai) 
ισοδυναμεΐ μέ ένα πόντον.

3. Έν κράτημα (άρθρ. 17) (πιάσιμον, 
tenu) δπισθεν τής γραμμής τοϋ τέρματος δίδει 
ένα πόντον εις τούς προσβάλλοντας.

7. Κέρδος· ένύς τέρματος. Διά νά κερδηθή 
έν τέρμα πρέπει νά £'.φθή ή σφαίρα κατ’ εύθεΐαν 
έκ. τού πεδίου τής παιδιάς ούτως, ώστε νά διέλθη 
άνωθεν τής έγκαρσίας δοκίδος τού έχθρικοϋ τέρ
ματος, άδιάφορον άν διερχομένη έγγίση τήν δο- 
κίδα ή στύλον τινά.

Δέν κερδίζεται δμως τό τέρμα, άν ή σφαίρα 
έγγίση ένα τών παικτών πριν ύπερβή τήν δοκίδα 
ή άν διέλθη άκριοώς ύπέρ τόν ένα ή τόν έτερον 
στύλον.

Έν τέρμα δέν κερδίζεται ούτε διά κτυπήματος 
εις τό φτερό (coup de voice), ούτε διά κτυπή
ματος άποστολής (coup d’envoi).

8. Κτύπημα αποστολής (coup d’envoi). 
ΤΙ σφαίρα τίθεται είς ένέργειαν κατά τήν άρχήν 
τής παιδιάς διά έπιτοπίου κτυπήματος (coup 
place) έκ τοΰ κέντρου τού πεδίου.

Έπανατίθεται δέ όμοιοτρόπως εις ένέργειαν:
Ιον. Κατά τήν ήμίπαυσιν (nii-tenips) ύπό τοΰ 

στρατοπέδου τού αντιθέτου πρός έκεΐνο δπερ τήν 
έθεσε·? είς ένέργειαν κατά τήν άρχήν τής παιδιάς.

2ον. Μετά τό κέρδος ένός τέρματος ύπό τοϋ 
στρατοπέδου δπερ έχασε τό τέρμα.

'Αν τό κτύπημα τής άποστολής δίψη τήν 
σφαίραν έκτος τής γραμμής τών δρίων (ligne de 
touche), τό αντίθετον στρατόπεδον έχει τό δι
καίωμα νά ζητήση νέον κτύπημα άποστολής.

9. Θέσις τών παικτών πρό τοΰ κτυπή
ματος άποστολής. Έφ’ δσον τό κτύπημα τής 
άποστολής δέν έχει εϊσέτι δοθή, οί παίκται τού 
ομίλου, δστις τό δίδει, δέν υπερβαίνουν τό μέσον 
τού πεδίου πρός τήν διεύθυνσιν τοϋ εχθρικού 
τέρματος.

Έν περιπτώσει παραβάσεως καί τή αιτήσει 
τών άντιθέτων, μία σύρραξις (incite) (άρθρ. 18) 
λαμβάνει χώραν είς τό κέντρον τού πεδίου.

Οι παίκται τοΰ άντιθέτου στρατοπέδου μένου- 
σιν εις δέκα μέτρων άπόστασιν άπό τοΰ κέντρου 
τοϋ πεδίου προς τό μέρος τοΰ τέρματός των έφ’ 
δσον ή σφαίρα εύρίσκεται χαμαί.

Έν περιπτώσει παραβάσεως, ό διαιτητής θά 
έπαναθέση τό κτύπημα τής άποστολής.

10. Έκτος ορίου (en touche, έξω).
Ή σφαίρα είνε έκτός δρίου·
α') ’Αν ύπερβή τήν γραμμήν τών δρίων ή άν 

έγγίση καμμίαν τών σημαιών τών δρίων.
6') Άν ό παίκτης, δστις τήν φέρει, ύπερβή, 

έστω καί κατά ένα πόδα τήν γραμμήν τών δρίων.
Έπανατίθεται δ’ είς ένέργειαν άπό τοΰ ση

μείου δθεν έξήλθε τοϋ πεδίου’
α') Άν τεθή έκτός δρίου ύπό παίκτου τοϋ 

άντιθέτου στρατοπέδου πρός έκεΐνο δπερ τήν 
έρριψεν.

β') Άν τεθή έκτός δρίου ύπό παίκτου τοϋ 
αύτοϋ στρατοπέδου, πρός έκεΐνο δπερ τήν έφερε·?.

Είς άμφοτέρας ταύτας τάς περιπτώσεις δ 
παίκτης, δ έπαναφέρων τήν σφαίραν έν ένεργεία 
δύναται, άν τό κρίνη καλόν:

α') Νά κάμη τήν σφαίραν ν’ άναπηδήση πρό 
αύτοϋ έν τώ πεδίφ τής παιδιάς, νά τήν συλλάβη 
καί νά τρέξη μετ’ αύτής, νά τήν κτυπήση διά 
τοϋ ποδός ή νά τήν πασσάρη (διαβιβάση, faire 
passer) εις ένα οίονδήποτε τών παικτών τοϋ 
στρατοπέδου του.

β') Ή κάλλιον, νά τήν £ίψη είς τό πεδίον τής 
παιδιάς κατ’ δρθήν γωνίαν πρός τήν γραμμήν 
τών δρίων.

γ') Ή άκόμη κάλλιον, νά φέρη τήν σφαίραν 
έν τώ πεδίφ τής παιδιάς κατ’ δρθήν γωνίαν πρός 
τήν γραμμήν τών δρίων καί νά τήν άποθέση 
χαμαί είς άπόστασιν 5-15 βημάτων άπ’ αύτής, 
αφού γνωστοποιήση είς τόν προηγούμενο·? μέχρι 
ποιας άποστάσεως σκοπεύει νά προχωρήση. Σύρ- 
ραξις σχηματίζεται είς τό δρισθέν σημεϊον.

Κατά τόν χρόνον τοϋτον οί προφύλακες τών 
δύο στρατοπέδων σχηματίζουσι τόν φραγμόν 
(la haie), τιθέμενοι άντιμέτωποι άλλήλων.

Άν ή σφαίρα δέν έπανατεθή είς ένέργειαν, 
δπως άνωτέρω διετυπώθη, τό άντίθετον στρατό
πεδον έχει δικαίωμα νά τήν λάβη διά νά τήν 
έπαναθέση είς ένέργειαν, ώς διετυπώθη έν τή 
παραγράφφ γ'.

11. Έκτός τέρματος (έξω άπ’ τό τέρμα). 
Άν ή σφαίρα ύπερβή μίαν τών γραμμών τού 
τέρματος ή άν έγγίση μίαν τών σημαιών τών 
δρίων αύτοΰ ή μάλλον άν δ παίκτης, δστις τήν 
φέρει, ύπερβή έστω καί κατά ένα πόδα τήν 
γραμμήν τών δρίων τού τέρματος, ή σφαίρα χά
νεται (il est inort)’ έπανατίθεται δ’ εις ένέρ- 

γειαν διά πεσμένου κτυπήματος (coup 
toinbe), δεδομένου ύφ’ ένός παίκτου τού στρα
τοπέδου, ούτινος είνε τό τέρμα καί άπό σημείου 
άπέχοντος τό πολύ 22 μέτρα τής γραμμής τού 
τέρματος.

Άν ή ούτω βιφθεϊσα σφαίρα πέση έκτός τής 
γραμμής τών δρίων, τό άντίθετον στρατόπεδο·? 
έχει τό δικαίωμα νά ζητήση νέον κτύπημα.

12. Τοποθέτησις τών παικτών. Οί παίκται 
τού στρατοπέδου, δπερ έπαναθέτει τήν σφαίραν 
είς ένέργειαν, όφείλουν νά ίστανται δπισθεν τοϋ 
παίκτου, τοϋ βίπτοντος τήν σφαίραν.

Άν ή σφαίρα δέν έπανατεθή είς ένέργειαν, 
ώς άνωτέρω περιεγράφη (τουτέστι διά πεσμένου 
κτυπήματος διδομένου είς 22 μέτρων άπόστασιν 
άπό τής γραμμής τοϋ τέρματος), οί άντίπαλοι 
δύνανται νά έκλέξωσιν ή κτύπημα έκ νέου ή σύρ- 
ραξιν εις 22 μέτρων άπόστασιν άπό τής γραμμής 
τού τέρματος καί είς ϊσην άπόστασιν άπ’ άμφο- 
τέρων τών γραμμών δρίων.

Οί άντίπαλοι τού παίκτου, δστις έπαναθέτει 
τήν σφαίραν εις ένέργειαν, δέν πρέπει νά ένο- 
χλήσωσι διόλου αύτόν πριν ή έλθη είς άπόστασιν 
22 μέτρων άπό τής γραμμής τού τέρματος.

Έν περιπτώσει παραβάσεως, τό άντίθετον 
στρατόπεδον δύναται νά ζητήση κτύπημα άπο
στολής.

13. Γραμμή τέρματος (Ligne de but). 
Πάς παίκτης έχει τό δικαίωμα, διά νά ύπερα- 
σπίση τό τέρμα του, νά κάμη τήν σφαίραν νά 
έγγίση γήν (νά φάη χώμα) δπισθεν τής γραμμής 
τού τέρματός του, άν αΰτη έρρίφθη ύπό τίνος 
άντιπάλου. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή σφαίρα 
χάνεται καί έπανατίθεται έν ένεργεία άπό τά 22 
μέτρα, ώς άνωτέρω είπομεν.

Είνε δμως άπηγορευμένον νά στέλλωμεν, δί- 
πτωμεν ή φέρωμεν τήν σφαίραν δπισθεν τής ίδιας 
γραμμής τοϋ τέρματος καί νά τήν κάμνωμεν έκεϊ 
νά έγγίζη γήν.

[ΤΙ σφαίρα έγγίζει γήν (τρώει χώμα), όταν 
τοϋ παίκτου έχοντος χείρα έπ’ αύτής, αΰτη εύρί
σκεται κατά γής].

"ΣΗΜ. Τό 18 ίοΟρον προβ’έπιι τήν πεοίπτωσιν, 
καθ’ ήν έν συρράξει, ή σφαίρα θά ύπερέθαινε τήν 
γραμμήν τοΰ τέρματος, εις τών παικτών τοΰ στρα
τοπέδου, είς ' ανήκει τό τέρμα, δύναται νά κάμη 
τήν σφαίραν νά έγγίση γήν.

Γέιτιται συνέχεια)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΤΣΑΦΗΣ
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ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΛΓ ΙΠΠΟΥ
μέν καί καλπάζων κατά τήν άνάβασιν, βάδην δέ κχτά τήν κατχβχσιν και φέρων τα συνήθη πέτχλα. άνευ 
μέσου οίουδήποτε πρός πχρεμπόδισιν όλισΟησεως.

Αί τεσσαρες εικόνες, ας παραθετομεν κχτωτερω, παριστώσι δύω αξιωματικούς τοΰ Ελληνικού ιππικού, 
τόν υπίλαρχον κ. Γ. Καραμχλίκην καί τόν ανθυπίλαρχον κ. Ν. Λεβίδην,'έκτελοΰντας άνάβασιν καί κατά- 
βασιν κλίμακος δι’ ίππου.

Ή κλίμα; τοϋ ιπποδρομίου, έφ’ ής έγένετο ή άνάβασις, φέρει βαθμίδα; 17 έν τή άνχβάσει και 17 έν

τή κχτχβάσει, είνε κατεσκευασμένη έκ πεντελικοΰ μαρμάρου λείου, 
εδάφους 3 μέτρα, τό ύψος έκάστης βχΟμίδος 0.17 μ. καί τό 
κων δχπεδον εχει μήκος 3.20 και πλάτος 1.25.

Ο ίππος τοϋ κ. Λεβίδου είνε κοινού ούγνοικου «ένους, έκ 
δ’ αύτω πρός έκγϋμνχσιν κχ· άνήλδε καί κχτήλΟε τήν κλίμακα

πλάτος
ή κλίσις αυτής ’/ε, πό ύψος άπό τού 
0.30 μ., τό μεταξύ δέ τών δύω κλιμά

των τοϋ στρατού, ύψους 1.-57, έδόΟη 
ανευ ειδικής προγυμνάσεως, τροχάδην

’Εντελώς ύπό τούς αυτούς όρους έςετέλεσε τήν άνάβασιν καί κατάξχσιν ό ίππος τοΰ κ. Καρχμχλίκη, 
ύψους 1.70 και χυτός έκ τοΰ στρατού και άνευ ειδικής τίνος προγυμνάσεως.
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TO ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΤΗΣ ΣΙΤΑΡΗΘΡΑΣ

"Οτι κατατάσσεται είς τήν τάξιν τών φδικών 
ή ψαλτών, δτι είνε τής οικογένειας τών Κορυ- 
δαλιδών (alaudidffi), δτι λέγεται Κορυδαλός δ 
αγροτικός (arvensis), είνε δέ συγγενής μέ λο- 
φοφόρον (cristata), τδν κοινώς καλούμενο·/ κα- 
τσουλίέρην, δτι γεννά ώά έστιγμένα φαιώς, τεί- 
νοντα νά όμοιάσωσι τήν γήν έπϊ τής όποιας τά 
έναποθέτει, δτι τρώγει μέ πολύ μεγαλητέραν 
εύχαρίστησιν τά σπέρματα τών καρπών καϊ τά 
έντομα, άπό τήν πόαν τών σιτηρών ή όποια τής 
έδωκε τδ κοινόν αύτής όνομα σιταρήθρα, αύτά 
ύποπτεύομαι, δτι πολύ δλίγον σας ένδιαφέρουν, 
άναγνώσταί μου.

Είσβε κυνηγοί, καϊ θέλετε ν’ άκούσητε άπλού- 
στατα κάτι διά τό κυνήγιον τοΰ χαρίεντος πτη
νού, τό όποιον σάς έκαμε νά τρέχητε άπηυδι- 
σμένοι κατόπιν του, χωρίς νά κατορθώνητε νά 
τό φονεύσητε, ή τό όποιον σάς κάμνει νά τρέ
χητε τώρα, καϊ φαίνεται ώσάν νά σάς περιγελά 
κατά πρόσωπον διά τήν απειρίαν σας, δταν πη
δά μέ τά χαρακτηριστικά τοΰ είδους του άλματα.

Δέν άρκεϊ νά έχητε δπλα διαμέτρου 16 ή 20 
και νά γεμίζητε τά φυσίγγιά σας μέ 2 */,  γραμ
μάρια κοινής πυρίτιοος καϊ 25 γραμμάρια σφαι
ριδίων άριθ. 10. Πρέπει νά γνωρίζητε δτι δλη 
σχεδόν ή τέχνη τοΰ κυνηγίου τής σιταρήθρας 
έγκειται εις τό γνωμικόν « καιρός παντϊ πράγ
ματι». Έχετε μαζό σας δσους δήποτε καθρέ- 
πτας ή γλαΰκας· έάν ή ώρα κατά τήν όποιαν 
προτίθεσθε νά κυνηγήσητε, είνε ακατάλληλος, δέν 
θά κάμητε τίποτε.

’Εκλέξατε μίαν ήλιόλουστον ήμέραν μέσων 
’Οκτωβρίου ή αρχών Νοεμβρίου, έποχήν καθ’ ήν 
τά ξηροβατικά ταΰτα πτηνά έρχονται κατά 
σμήνη εις τήν Ελλάδα, καϊ μεταβήτε εις τό μέ
ρος τό όποιον προσδιωρίσατε διά τό κυνήγιόν 
σας. Εις τάς οκτώ τό βραδύτερον, πρέπει νά 
είσθε έτοιμοι έκεϊ. Πήξατε τόν καθρέπτην σας 
εις μέρος κάπως προεξέχον, έχον δέ κατά προ- 
τίμησιν μικρά·/ πρασινάδα, σείς δέ κρυβήτε εις 
λάκκον ή δρόμον κοίλο·/, εις άπόστασιν 20 περί
που μέτρων. Έάν δ δεύτερος ούτος δρος είνε 
δύσκολο·/ νά έκπληρωθή, ώς έκ τής φύσεως τοΰ 
μέρους δπου εύρίσκεσθε, τοποθετηθήτε έλευθέ- 
ρως εις τδ αύτό έπίπεδον μέ τόν καθρέπτην σας, 
αλλά προσέχετε έν τούτοις νά είσθε φειδωλοί εις 
τάς κινήσεις σας.

"Οπως δήποτε, πρέπει νά προσπαθήσητε νά 

βλέπητε ούρανόν, δλίγον ύπεράνω τοΰ καθρέ- 
πτου σας. Μή νομίζητε δτι τούτο είνε έπουσιώ- 
δες, καθότι έάν συμπίπτη τό μικροσκοπικόν θή
ραμά σας, νά έχη δπισθέν του τήν σκιεράν γήν, 
θά παρακολουθήτε μετά δυσκολίας τάς διαφό
ρους κινήσεις του.

Ύπδ τούς δρους τούτους, ας άρχίση δ άν
θρωπος. δστις σάς παρακολουθεί, νά r-άμη τον 
καθρέπτην σας νά στρέφηται. Τά πτηνά δέν θ’ 
αργήσουν νά πλησιάζουν μαγευμένα άπό τάς 
έλκυστικάς άκτίνας τάς όποιας θά έκπέμπη. Τήν 
στιγμήν καθ’ ήν πλησιάζουν, στέκονται πάντοτε 
έπϊ έν δευτερόλεπτο·/ άκίνητα, πριν αρχίσουν 
τάς ταλαντεύσεις των, δεξιά καϊ άριστερά. Είνε 
ή ψυχολογική στιγμή τής όποιας πρέπει νά έπω- 
φεληθήτε δπως στηρίξητε τδ δπλον σας καϊ κτυ- 
πήσητε ασφαλώς.

"Οσον πλησιάζη ή ένοεκάτη, τά πτηνά θά 
έρχωνται αραιότερα, καϊ δλίγον κατ’ δλίγον ή 
μαγική δύναμις τοΰ καθρέπτου σας θά καταν- 
τήση άνίσχυρος πλέον νά τά έλκύση.

Άρκεσθήτε λοιπόν μέ τό κυνήγιον τό όποιον 
έχετε, καθότι δ καιρός σας είνε πλέον χαμέ
νος. Ένίοτε τά πτηνά πλησιάζουν τόν καθρέ
πτην σας καϊ περί τήν 3Ίν μέχρι τής 4Ί« μετά 
μεσημβρίαν, άλλά σπανίως.

Αί σιταρήθρα·, είνε άφθονώτεραι δταν πνέη 
νότιος άνεμος, άλλ’ ώς έπϊ τό πλεϊστον τότε 
δ ούρανός είνε νεφελώδης, καϊ ώς έκ τής έλ- 
λείψεως τοΰ ήλιου δ καθρέπτης σας εις ούδέν 
χρησιμεύει.

Τότε μεταχειρίζεσθε διά νά τάς έλκύσητε, 
γλαΰκα, τήν όποιαν τοποθετήτε έπϊ ξύλου σχή
ματος Τ, τοΰ όποιου ή κάτω άκρα είνε στερεω
μένη εις τήν γήν. Τό ξύλο·/ τούτο σείετε έξ άπο- 
στάσεως διά τίνος σχοινιού τό όποιον έχετε 
προσδέσει προηγουμένως, καϊ ή γλαύξ ανοίγει τάς 
πτέρυγάς της δπως κράτηση τήν ισορροπίαν. 
Αί σιταρήθρα·, τήν διακρίνουν καί δρμοΰν 
πρός αύτήν μέ έπιθετικάς διαθέσεις, κατα- 
φέρουσαι είς τήν δυστυχή ταύτην βαμφισμούς. 
Μερικοί πάλιν προσδένουσιν εις τον έτερον τών 
ποδών τής γλαυκός βάρος καί τήν πετώσιν ύψηλά 
είς τδν άέρα, εκείνη δέ έπαναπίπτουσα βαθμη
δόν πρός τήν γήν, μέ τάς πτέρυγας άναπεπτα- 
μένας, έλκύει τό ιδιότροπο·/ θήραμα. 'Ημείς συμ
βουλεύομε·/ τόν πρώτον τρόπον ώς πολύ πρα- 
κτικώτερον.

’Ενίοτε δμως, μολονότι δ καιρός είνε καταλλη
λότατος καϊ αί ατμοσφαιρικοί συνθήκαι τοιαΰται 
ώστε νά σάς κάμουν νά έλπίζητε καλόν κυνήγιον, 

αί σιταρήθραι δέν πλησιάζουν τον καθρέπτην. ! 
Ήθέλησαν νά δώσωσιν έξηγήσεις καϊ ορισμούς 
διά τόν λόγον τής ιδιοτροπίας ταύτης τής σιταρή
θρας, αλλά πάντα ταΰτα έφερον εις τό άτοπον.

'Ως βλέπετε, ή τέχνη δλη τοΰ κυνηγίου τής 
σιταρήθρας, είνε ή έκλογή τής ώρας κατά τήν 
όποιαν δ κυνηγός θά θέση εις ένέργειαν τά διά
φορα δόλια μέσα τά όποια θά τήν σύρουν πρός 
τδ θανατηφόρο·/ βλήμα. ’Ας λέγουν δσα θέλουν 
τινές διά τήν άδικον έκμετάλλευσιν τής άπλοϊ- 
κότητός της- ήμεΐς νομίζομε·/ δτι ή σιταρήθρα, 
κατά πολύ εύτυχεστέρα άπό τά άλλα πτηνά, 
εύρίσκει κεραυνοδόλον θάνατον, εις στιγμήν υπά
της άπολαύσεως καϊ άποθαυμασμοΰ.

Άναότάόιος Γ. Ξ. Τνπάλδος

ΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΣΑΙ
Ε>7ΤΕΜΜΕ2<ΑΙ ΚΕΦΑΑΑ1

Ή ποδηλασία έγινε κατ’ έξοχή·/ βασι
λική άσκησις, ώς άποδεικνύεται έκ τής 
κατωτέρω άναγραφής τών ποοηλατούντων 
αύτοκρατόρων, βασιλέων, πριγκήπων κλπ.

Κατά πρώτον αναγράφομε·/ τήν βασιλι
κήν οικογένειαν τής 'Ελλάδος, τής όποιας 
ποδηλατοΰσι πάντα σχεδόν τά μέλη, ήτοι 
δ Βασιλεύς Γεώργιος, δ Διάδοχος, ή πριγ- 
γήπισσα Μαρία κα’ι οί πρίγκηπες Γεώρ
γιος, Νικόλαος, Άνδρέας καϊ Χριστόφορος.

Ό αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας Νικόλαος 
Β', δ αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Γουλιέλ- 
μος Β' καί δ Βασιλεύς τής Πορτογαλλίας, 
άπό πολλών έτών ποδηλατοΰσιν. Ό νεα
ρότερος βασιλεύς τής Εύρώπης, ήτοι δ 
Βασιλεύς τής Ισπανίας, ποδηλατεΐ.

Ή βασίλισσα τής ’Ιταλίας άπό τοϋ έτους 
1896 έπεδόθη είς τήν ποδηλασίαν μετά 
ζήλου καϊ θεωρείται ήδη τελεία ποδηλα- 
τήστρια.

’Αν ήδη έλθω μεν είς τόν Βασιλικόν 
οίκον τής Αγγλίας, βλέπομεν δτι έν ώ ή 
Βασίλισσα Βικτωρία ολίγον άγαπα τήν 
νέαν ταύτην άσκησιν, καθόσον έμεινε πιστή 
είς τήν μικρά·/ της άμαξαν, ήν σύρει δνος 
μέ τακτικόν βήμα, ολα τά λοιπά μέλη 

αύτής ποδηλατοΰσι μανιωδώς καϊ ούτε αί 
πτώσεις άς κατ’ άρχάς ύπέστησαν τινά έξ 
αύτών ήδυνήθησαν νά έμποδίσώσι νά έςα- 
κολουθώσι τακτικός μακρυνούς έπϊ ποδη
λάτου περιπάτους. Αναγράφομε·/ τόν πριγ- 
κηπα τής Ουαλίας, τάς θυγατέρας του 
πριγκηπίσσας Μώδ καϊ Βικτωρίαν, τον 
υιόν του Δοΰκα τής Ύόρκης, τήν δού- 
κισσαν τοϋ Φάϊφ, τήν πριγκήπισσα·/ Λουΐζαν, 
τήν μαρκησίαν δέ Μπόρν καϊ τήν πριγκή- 
πισσαν Ερρίκου Βάττεμβεργ.

’Εκ τής αύτοκρατορικής οικογένειας τής 
'Ρωσσίας σημειοΰμεν τούς μεγάλους δούκας 
Σέργιον καϊ ΙΙαΰλον, θείους τοΰ Τσάρου, 
τον Τσάρεβιτς, τοΰ όποίου ή υγεία επι
βάλλει νά κάμη μακρυνούς έπί ποδηλάτου 
ωφελίμους περιπάτους, τήν μεγάλη·/ δού- 
κισσαν τοΰ Μεκλεμβούργου Σβέριν, θυγα
τέρα τοΰ μεγάλου Δουκός Μιχαήλ Νικο- 
λάγιεβιτς καϊ τής πριγκηπίσσης Κικελίας 
τής Βάδης καϊ τόν μέγαν Δοΰκα Μιχαήλ 
Νικολάγιεβιτς, άδελφόν τής τελευταίας.

Έκ τοΰ οίκου τών Χοεντζόλλερν έκτός 
τοΰ αύτοκράτορος ποδηλατοΰσι·/ ό άδελφός 
του, πρίγκηψ Ερρίκος, δ μεγαλείτερος 
υίός τοΰ αύτοκράτορος καϊ οί πρίγκηπες 
Άδαλβέρτος καί Άϊτελ.

Έν τή Δανία δλόκληρος ή Βασιλική 
οικογένεια ποδηλατεΐ· ο πρίγκηψ Διάδοχος, 
ό πρωτότοκος υίός του, δ πρίγκηψ Βάλ- 
δεμαρ, καϊ οί πρίγκηπες Άγγελος καϊ 
Αλέξιος ή πριγκήπισσα Ίγγεβούργη, ή 
πριγκήπισσα Λουΐζα καϊ δ πρίγκηψ Χάραλδ.

Ή χήρα τοΰ πρίγκηπος 'Ροδόλφου τής 
Αύστρίας, άρχιδούκισσα Στεφανία, θυγά- 
τηρ τοΰ βασιλέως τοΰ Βελγίου, έπεδόθη 
καϊ αΰτη είς τήν άσκησιν ταύτην.

Έν τή Βαυαρία εύρίσκομεν τόν πρίγκηπα
1 Άλφόνσον.

Έν τή Γερμανική αύτοκρατορία, έκτός 
τών είρημένων, ποδηλατοΰσιν ή πριγκήπισσα 
Καρλότα, δ πρίγκηψ διάδοχος τοΰ Saxe - 
Cobourg - Gotha, δ πρίγκηψ Αλβέρτος 
τοΰ Slesvig - Holstein καϊ ή πριγκήπισσα
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’Αλεξάνδρα τοΰ Μεκλεμβουργου Σβέριν.
Έν Z-Q Ιταλία ή δούκισσα τής Άόστης 

είνε μανιώδης πσδηλατήστρια. Ή πριγκή- 
πισσα Εύλαλία τής Ορλεάνης, δούκισαα 
τοΰ Montpensieu, τήν παρακολουθεί κατά 
βήμα.

Έν Βελγίφ εύρίσκομεν ποδηλατοΰν- 
τας τδν βασιλέα Λεοπόλδον, δστις κατ’ 
έτος έν Βρυξέλλαις διοργανώνει μέγαν πο
δηλατικόν άγώνα, και τήν πριγκήπισσαν 
Άλβέρτην.

Έκτος τών ανωτέρω οφείλομεν νά άνα- 
γράψωμεν τούς προέδρους τών Δημοκρα
τιών, Γαλλίας Φήλικα Φώρ, Ηνωμένων 
Πολιτειών Μάκ - Κίνλεϋ, ο'τινες επίσης ού 
μόνον ποδηλατοΰσιν, άλλά καί ένί)·αρρύνουσι 
διά βραβείων, φερόντων τδν τίτλον «Βρα
βείου τοΰ Προέδρου», τούς έκάστοτε τελού
μενους ποδηλατικούς άγώνας.

Έκ τής άναγνώσεως μόνον τοΰ άνωτέρω 
πίνακος δήλον γίνεται οτι ή ποδηλασία 
παρά ταΐς έστεμμέναις κεφαλαΐς είνε τδ 
κατ’ εξοχήν προτιμώμενον sport, δπερ όλι- 
γίστας μόνον εξαιρέσεις έπί τοΰ παρόντος 
έχει καί αϊτινες σύν τφ χρόνω πιστεύομε·? 
δτι θ·ά έκλείψωσι παντελώς.

G.
-----------------------

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1900

Ό «ΙΙοδηλατικός Σύλλογος Αθηνών» 
άπεΦάστσε νά συμμετάσχη τών έν ΙΙαρν 
σίιης κατά τό 1900 τελεσθησομένων Διε
θνών ’Ολυμπιακών Άγώνων διά τοΰ κατά 
τό έτος εκείνο .πρωταθλητοΰ (Champion) 
τοΰ Συλλόγου.

Έπί τη αύτΰ δ’ εΰκαίρια Θέλει άπο- 
στείλει αύτόσε και έκ τών έξ έπαγγέλμα
τος ’Ελλήνων ποδηλατών τόν δυνάιιε- 
νον νά αντιπροσώπευση έπαξίως τήν 'Ελ
λάδα.

©ιΖ'’--

ΕΠΙ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΣΘΕΝΤ2Ν ΤΗΝ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ 1898 ΑΓΩΝΩΝ 

ΕΝ ΤΩ. ΔΕΛΤΑ ΤΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΑΛΗΡΟΙ

Τά αποτελέσματα τών τε ποδηλατικών άγώ
νων και τών τοΰ δρόμου ήσαν εύάρεστα λαμβα- 
νομένου ύπ’ δψει δτι άμφότεροι οί άγώνες έτελέ- 
σθησαν έπϊ εδάφους εντελώς άκαταλλήλου δΓ 
άμφότερα τά είδη τών άγώνων τούτων. Καί έγέ- 
νοντο έπί τής δδού τής άποτελούσης τό Δέλτα τοΰ 
Παλαιού Φαλήρου, καθ’ δσον ή Επιτροπή τών 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων έζήτει δραχ. 300 διά νά 
έπιτρέψη τήν έν τώ ποδηλατοδρομίω τέλεσιν τών 
άγώνων, έν ω ώφειλε άπ’ εναντίας νά προστατεύη 

ήτις τοσοΰτον. άτυχώς, είνε παρ’ ήμίν έγκαταλε- 
λειμένη. Ελπίζομε·? δμως ότι θέλει δεχθή τήν ύπο- 
βληθ,ίσαν αύτή αιτησιν περί ένοικιάσεως τοΰ 
Ποδηλατοδρομίου έπί άμέσω αύτής ώς καί τοΰ 
Sport, ώφελεία. Καί τοσούτω μάλλον καθ’ 
δσον έάν μείνη έγκατελελειμένον το έναντίον 
δλων τών κανόνων τής τέχνης κατασκευασθέν 
Ποδηλατοδρόμιο·?, θέλει έυτελώς καταστραφή.

Εις τούς τελεσθέντας άγώνας έλαβον μέρος 
προκειμένου περί έπάθλων χρηματικών, μόνων έξ 
έπαγγέλματος άθληται'· παρ’ ήμίν οί έξ έπάγγέλ- 
ματος άθληται άποτελοΰσιν έλάχιστον μέρος τοΰ 
δλου αριθμού τών άθλητών.

*
Έκ τών ποδηλατιστών τών λαβόντων μέρος 

νικήτα’, άνεδείχθησαν πρώτος δ Σαββίδης καί 

δεύτερος δ ΙΙαρασκευόπουλος είς άμφοτέρας τάς 
διανυθείσας άποστάσεις. Έκ τούτων δ μέν πρώ
τος είνε νέος μόλις συμπληρώσας τό 18 τής ήλι- 
κίας του, δ δέ δεύτερος έχε: ύπερβή τό 25 έτος.

Ό Σαββίδης άπ’ όλίγου χρονικού διαστήμα
τος έχει προσέλθει είς τό ποδηλατικόν Sport 
έν ώ δ Παρασκευδπουλος είνε εις έκ τών πρώ
των Ελλήνων οϊτινες έξέμαθον αύτό.

Ώς νέος δ Σαββίδης φαίνεται καλός ποδηλά
της διά τάς μικράς άποστάσεις (ώς sprinter), 
καί θά προοδεύση πολύ έάν τηρήση τάς πρός 
τούτο άπαιτουμένας προϋποθέσεις, δηλονότι κα
λόν βίον καί προπόνυσιν έπιτυχή έν ώ δ Παρα- 
σκευόπουλος άφ’ ού παρήλθεν ήδη ή νεαρά ήλικία 

του μόνον διά μεγάλας άποστάσεις (ώς Stayer) 
δύναται νά εύδοκιμήση, έάν καταλλήλως προ- 
πονηθή.

Εις δλα τά αθλητικά αγωνίσματα καί ιδίως 
είς τό ποδήλατου ή ταχύτης απαιτεί ήλικίαυ μή 
ύπερβαίυουσαν τό 21 έτος τής ήλικίας του, ευ ω 
ή άντοχή μεγαλειτέραν ταύτης ήλικίαυ. Καί 
οΰτω βλέπομεν τούς ποδηλάτας πρό τού 21 έτους 
τής ήλικίας των καλούς Spiliters μετά τήν πα- 
ρέλευσιν δέ τούτου καλούς Stayers’ ύπάρχουσ: 
βεβαίως καί έξαιρέσεις ώς πρός τούς Stayers 
μεταξύ τών δποίων συγκαταλέγωντα: ώς κράτι- 
στοι οί Michael, Huret, οϊτινες έν ήλικία τών 
17 έτών άνεδείχθησαν υπέρτεροι δλων τών 
Stayers τού Κόσμου. Sprinter όμως ύπερβάν- 

τα τό 22 έτος :ής ήλικίας του ούδένα μέχρι 
τοΰδε διάσημο·? εϊδομεν.

Ή άπόστασις τοΰ άγώνος τού χιλιομέτρου 
διηνύθη εις 2' 4”, τών δέ 25 χιλιομέτρων εις 
54' 54” ύπό τούνικητού Σαβδίδου. Τά records 
τών άποσ τάσεων τούτων έπ1. τοΰ αύτοΰ δρόμου 
τελεσθέντα, είνε τού μέν χιλιομέτρου Γ 49”, 
τών δέ 25 χιλιομέτρων είνε 49' 50”. Σημειω
τέου δτι αί έπιδόσεις αύται έγένοντο άνευ προε- 
λαυνόντων καί ύπό φιλάθλων κατά τό έτος 1895 
δτε βεβαίως τά ποδήλατα δέν ήσαν ώς σήμερον 
τελειοποιημένα.

*
Τό record τού κόσμου τού χιλιομέτρου άνή- 

κει είς τόν 'Ολλανδόν Jaap Eden εις 1'8' ‘/,, 

τό δέ record τών 25 χιλιομέτρων εις τόν Γάλλον 
Beconnais.

*
Μετά προελαυνόντων οέ τό record τού Κό

σμου τού μέν χιλιομέτρου άνήκει είς τόν Γάλλον 
Champion 56" τών δέ 25 χιλιομέτρων είς τόν 
’Αμερικανόν Elites εις 28' 35' έκ τής 
συμπαραβολής τών record τών μετά προελαυ
νόντων καί άνευ τοιούτωυ καταδείκνυτα: δπό- 
σην έπίδρασιν έχουν έπί τής ταχύτητος ο: προε- 
λαύνοντες.

Μεταξύ τών λαβόντων μέρος είς τούς ποδηλα
τικούς άγώνας ήσαν καί δ γνωστός ποδηλάτης 
Γρ. Κωλέττης. δεύτερος νικητής τών ’Ολυμπια
κών άγώνων τής άποστάσεως τών 100 χιλιομέ
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τρων καί ό νέο; είς τοΰ; ποδηλατικού; κύκλους 
Ν. Παπαδοπούλας. Έκ τούτων δ μέν πρώτος 
έπεσεν εις τήν δευτέραν στροφήν ένεκα τοΰ απο
τόμου αύτής. ό δέ δεύτερο; έφθασε τελευταίος 
εις τδ τέρμα τοΰ άγώνος. ύστερήσα; τών δύο 
πρώτων πλέον τών 5000 μέτρων παρά τήν προσ
δοκίαν φιλάθλων τινων οιτινε; προέβλεπον έν 
αύτώ τόν νικητήν καϊ τόν είχον έπονομάση Jac- 
quelin τή; Ελλάδος, δόντες αύτώ τό όνομα τοΰ 
διάσημου Γάλλου ποδηλάτου τής ταχύτητας.

*
'II άπόστασις τών 25000 μέτρων διηνύθη 

άνευ προελαυνόντων ελλείψει τοιούτων δυστυχώς· 
καϊ λέγομεν δυστυχώς διότι ή άπόστασις τών |

25000 είνε άπόστασις ήμιαντοχή; (deiui loud) ] 
άπαραίτητον προϋπόθεσιν έχουσα προελαύνοντας 
ή τούλάχιστον τήν έντός ώρισμένσυ χρονικού ι 
διαστήματα; διάνυσιν αύτή;. Έν έλλείψει δέ τών 
όρων τούτων μεταβάλλεται ώ; καί μετεβλήθη είς 
αγώνα ταχύτητα; τριακοσίων μέτρων καθ’ ά οί 
συναγωνισταϊ άναπτύσουν δλην τήν ταχύτητά 
των (einballage) καϊ πάνυ δικαίως καθ’ δσον 
εάν τις τών συναγωνιστών ήθελεν άπ’ αρχής 
τού άγώνος έντείνη τά; δυνάμει; του ήθελε 
χρησιμεύση ει; τού; άλλου; ώς προελαύνων και 

έν τοιαύτη περιπτώσει έκεινοι τών συναγωνι
στών του εις ους έχρησίμευε ώς προελαύνων 
έχοντες σχεδόν ακέραια; τάς δυνάμεις κατά 
πλήρη βεβαιότητα ήθελον ΰπερβή αύτόν εί; τό 
τελευταίου emliallage. Τό τοιοΰτον άπεδείχθη 
έξ δλων τών μέχρι τοΰδε γενομένων άγώνων, έκ
το; έκείνων εις ού; έλαβε μέρα; ό ’Αμερικανός 
Zimuiermaun, καθ’ ούς ό είρημένα; ποδηλάτης 
δ έπικληθε'ις ιπτάμενο; νεανία; καίτοιχρησιμεύων 
πάντοτε ώ; προελαύνων κατώρθωνε νά ύπερβαί- 
νη τού; άντιπάλου; του.

’Επιτύχει; φαίνονται αί έπιδόσεις τών άγώ
νων δρόμου τών 400 μέτρων εις Γ 5" ύπό τοΰ

Καλλέργη καϊ τών 1500 μέτρων εί; 5' 31" 
ύπό τοΰ I ,αβάρα. Όφείλομεν νά λάβωμεν ύπ’ 
δψει δτι αί άποστάσει; αύται διηνύθησαν έπϊ εδά
φους ουχι εντελώς ομαλού καϊ εναντίον τής φο
ρά; τού πνέοντας σφοδρού άνέμου. Τά records 
τού Κόσμου τή; άποστάσεω; τών 400 μέτρων 
είνε 47" 5 \ ύπό τού ’Αμερικανού Τ. Burke 
τών δέ 1500 μέτρων είνε 4' 15" ’ζ ύπό τοΰ 
’Αμερικανού I’. Bonnet.

G.

ΜΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ

Έν Έλλάδι δυστυχώ; δέν κατενοήθη εΐσέτι ί 
δποίαν ψυχαγωγίαν παρέχουσιν αί έκδρομαϊ καϊ 
δποίαν εύεξίαν προσδίδουσιν αύται εις τά μαλ- ι 
θακά ήμών καταστάντα ώ; έκ τοΰ νωχελοΰ; καϊ | 
καθιστικού βίου σώματα. Παρ’ ήμϊν σπανίω; 
διοργ κνίζονται τοιαΰται, ύλην και πνεύμα έπιρρω- 
νύουσαι διασκεδάσεις, έάν δέ τυχόν ήθελε, πρω
τοβουλία θιασώτου τίνος τής άγροδιαίτου ’Αρτέ
μιος άποφασισθή ή πραγματοποίησή τοιαύτη; 
έκδρομής, βεβαίως ούτο; έχει νά άντιπαλαίση 
προ; πλείστα; δυσχερείας.

Τάς δυσχερείας ταύτα; παριδόντε; δ,τε βέκτη; 
πρόεδρο; τοΰ «Κυνηγετικού Συλλόγου» κ. Δ. 
Σούτσο; καϊ δ δραστήριο; Γραμματεύ; αύτοΰ 
κ. I. Καρακατσάνης, δικηγόρο;, άνέλαβον τήν 
πρωτοβουλίαν καϊ διωργάνωσαν λαμπράν άνά 
τόν Κιθαιρώνα κυνηγετικήν εκδρομήν, τής όποιας 
συμμετέσχον 18 μέλη τοΰ Συλλόγου. Οί άναλα- 
βόντες τά τής διοργανώσεω; καϊ διευθετήσεω; 
ταύτης, μετά ζήλου παραδειγματικού έργασθέν- 
τες έπέτυχον τέλος μετά πολλούς κόπου; νά 
φέρωσι πάντα εις αίσιον πέρας.

Ή άπ’ ’Αθηνών άναχώρησις άπεφασίσθη τή 
24 τοΰ μηνό; ’Οκτωβρίου, ήμερα Σαββάτφ καϊ 
ώρα 7 μ. μ., ώρίσθη δ’ ώς τόπος συνεντεύξεω; 
ή πλατεία τής Όμονοίας. Κατά τήν ώρισμένην 
ώραν προσήλθον πάντες οί μέλλοντες νά μετα- 
σχωσι τής έκδρομής κυνηγοί μετά τών απο
σκευών των καϊ τών άλλων χρειωδών. Πληρού- 
μενοι έκ τών ελπίδων, ά; έτρέφομεν περί επιτυ
χούς διεξαγωγής τοΰ κυνηγίου καί άκτινοβολοΰν- 
τες έκ φαιορότητος, έπέβημεν τών άμαξών. Καθ 
δλον τό διάστημα τής πορείας ή εύθυμία άκρά- 
τητος έξεδηλοΰτο δΓ άσμάτων καί συνομιλιών 
παταγωδών. Ύπό τό κράτος δέ τή; εύθυμία; 
ταύτη; έφθάσαμεν εις τόν πρώτον σταθμόν παρά 
τό Δαφνίον. Έκεϊ, μέσα εΐ; έν παντοπωλεΐον. 
εδρομεν εγκατεστημένους ολίγου; χωρικού;, οί- 
τινες όρεκτικώτατα έγεύοντο τήν άφθόνω; παρα
τεθειμένη·? καί ίσως αριθμούσαν ήμερών μαγεί- 
ρευμα κλασικήν φασουλάδαν. IΙολλοί έκ τών 
συντρόφων δέν άντέσχον τού νά βοφήσωσιν έξ 
αύτή; σεβαστήν ποσότητα- κατ' εκείνην τήν 
στιγμήν ή θαυματουργός όρεξις τό χονδρόν 
έδεσμα εις αμβροσίαν μετέβαλε. Μετά διαμονήν 
ήμισεία; ώρας έπέβημεν καί αύθις τών άμαξών. 
Διερχόμενοι τήν πρό τής λίμνη; τού Κουμουν- 

δούρου τοποθεσίαν άπηλαύομεν τής θαλασσία; έκ 
τοΰ κόλπου τής Σαλαμίνας αύρας, ήτι; έδωκεν 
ήμϊν νέαν ζωήν. Ή άμαξα έχώρει βραδέως έγγύ- 
τατα τής παραλίας, ώστε είχομεν καιρόν ν’ άπο- 
θαυμάζωμεν άνέτως τήν μαγευτικήν ταύτην άπο- 
ψιν. Έχοντες δεξιά τήν λίμνην, αριστερά τήν 
θάλασσαν ύπό τόν άστερόεντα ούρανόν καϊ τήν 
φεγγοβολούσαν σελήνην, διηρχόμεθα τήν ώραίαν 
όντως παραλιακήν δδόν. Ούτως άδιαπτώτως 
εύδιάθετοι και πάντοτε δμιλητικοϊ έξηκολουθή- 
σαμεν τήν πορείαν ήμών μέχρι; Έλευσΐνος. 

["Επετα: συνέχεια].

ΜΕΡΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ
ΔΙΑ ΤΟΎΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΤΑΣ

Κάμετε πάντοτε, Κυρία: 
τΰ ποδηλάτου, μίαν έπιθεώ- 

αΰτό

κατα

τήν 
φοράν καί τό φώς θά 

, σταθερόν και διαρκές.

τοΰ ποδηλάτου 
Έάν τοποθετήσετε

Κα! πρώτον ά; άποταθώμεν είς τάς κυρίας.
Προσέχετε πολύ ε'ς τό σύρίτι τό όποιον προα

σπίζει τό φόρεμά σας (garde·jupe). Έάν είνε έφθαρ- 
μένον, τοέχετε τόν κίνδυνον νχ περιπλαχή εις τόν 
χινητήριον τροχίσκον και νά αγοράσητε - πολύ ακρι
βά ενίοτε - κανέν ο'ικόπεδον. Κ~----- ——
μου, πριν ή άναβήτε 
ρησιν εις τό χρήσιμον, άλλά καί επικίνδυνον 
συρίτι.

Τό φως είνε καλός σύντροφος τοΰ ποδήλατου 
τήν νύκτα. Εμβαπτίζετε λοιπόν πάντοτε 
θρυαλλίδα τοΰ λύχνου σας έντός όζους, πριν 
μετχχειρισθήτε διά πρώτην 
διαχέεται διά τοΰ προβολέως

Ή τοποθέτησις τοΰ καθίσματος 
σας δέν είνε επουσιώδες πράγμα- 
χαμηλά και πρός τά όπισθεν τό κάθισμά σας αναπτύσ
σετε μεγαλητέραν ταχύτητα, πλήν άνάγκη νά καταβά- 
λητε περισσοτέοαν δύναμιν, και επομένως θά κου- 
ρασθήτε περισσότερον. Έάν άπ’ εναντίας τό κάθισμά 
σας εινε ύψηλά θά τρέχετε όλιγώτερον, άλλά 
και αέ άνεσιν.

* , , - · ρ -
Κάθε ποδηλάτης, πρέπει να μαθη να οπισθουατή, 

δηλαδή νά κρχτή καί σταματά την μηχανήν του, 
στρέφων αντιστρέφω; τά πεδηλα, άνευ τής βοήθειας 
τής τροχοπέδης, ή οποία καταστρέφει κατά τό μάλ
λον και ήττον τό καουτσούκ. Ή τροχοπέδη προώ- 
ρισται νά σάς ύπηρετή μόνον πρό άμεσων 
καί αποοόπτων εμποοίων.

- * -
Ποδηλάτα: ' Έάν είσθε φρόνιμοι, έάν 

ότι δέν είσθε άχθος ά 
τοοχοπέδας εις τα ποοη 
είνε ή σώτειρά σας. 
είς τά; έπικειμέναι 
’ας, ζώα. Ώ ποδηλατισταϊ ! ‘Μή 
τροχοπέδην, έπειδή την έχετε, 
δέν εύρε άχόμη τήν ίδικήν τη; τροχοπέδην, φθονεί, 
όταν άκατάσχετο; πάρη τόν κατήφορον, τό θαυμά- 
σιον μηχάνημά σα; '

κινδύνων

νομίζητε
πάντοτεε/ ετε

Ή τροχοπέδη 
εΐ; τούς αποτόμους κατήφορους, 
συγκρούσεις σας μέ κάρρα, άμά- 

περιφοονήτε τήν 
ΊΙ γλώσσα ή όποια
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΓΤΕΡΑ

ΕΝ ΓΊΑΡΙΣΙΟΙΣ
1900

Τό Πρόγραμμα.

Έδημοσιεύθη ήδη τό πρόγραμμα τών 
’Ολυμπιακών Άγώνων, οί όποιοι θά τελε- 
σθώσιν .έν ΙΙαρισίοις· κατά τό 1900.

Ή ’Επιτροπή τών Διεθνών τούτων Άγώ
νων κατηρτίσθη ώς· έξής:

Πρόεδρος, ό βαρώνος II. Κουδερτέν.
Μέλη, ό λόρδος Άμθιλ, ύ ταγματάρχης 

Βάλκ, ό κ. Δ. Βικέλας, ό κόμης· Βρου- 
νέτα ο’ ’Ισσέ και άλλοι αντιπρόσωποι τών 
εύρωπαϊκών και τών αμερικανικών Κρατών.

Ή έτερο, ’Επιτροπή τής· διοργανώσεως· 
τών ’Αγώνων, άποτελείϊαι έκ 35 μελών. 
Ταύτης πρόεδρος είνε ό κόμης 'Ροσφουκώ.

Τό πρόγραμμα τών Άγώνων τούτων έχει 
ώς έξής :

’Αθλητικά αγωνίσματα. Δρόμος 100, 
<00, 800. 1500 μέτρων. Δρόμος μετ’ εμ
ποδίων 110 μέτρων.

Άλμα κατά μήκος καί είς ϋόος. Άλιια 
έπι κοντφ. "Υϋωσις βαρών.

Πένταθλον ; 100. 400. 800. 1500 αέτοα. 
Άλμα είς ϋύος, κατά μήκος καί έπί κΟντώ. 
Δίσκος.

Πάλη. 'Ρωμαϊκή και σουηδική.
Ναυτικοί άγώνες. 'Ιστιοπλοΐα έν πο- 

ταμώ καί έν πελάγει.
Είς κωπηλάτης, άπόστασις 2000μέτοων, 

άνευ πηδαλίου.
Δύο κωπηλάται, άπόστασις 2400 μέ

τρων, άνευ πηδαλίου.
Τέσσαρες κωπηλάται, 2400 μέτρων, άνευ 

πηδαλίου.
’Οκτώ κωπηλάται, 2400 μέτρων, άνευ 

πηδαλίου.
Κολνμβητικοί άγώνες. Άγώνες τα

χύτητος 100 μέτρων, ταχύτητος· καί αντο
χής 500 μέτρων, αντοχής 1000 μέτρων.

Ποδηλατικοί άγώνες. Άγών ταχύ
τητος 2000 μέτρων έπι τοϋ ποδηλατοδρο
μίου, άνευ άντρενέρ.

Άγών αντοχής 100 χιλιομέτρων έπϊ τού 
ποδηλατοδρομίου μετά άντρενέρ.

Άγών μέ δίδυμον (τάντεμ) 3000 μέτρων.
Ιππικοί άγώνες. Γυμναστικάπαίγνια, 

ποδόσφαιρου, λόν-τένννς, κρίκετ.
’Ορειβασία. Βραδεϊον ’Ολυμπιακόν θά 

άπονεμηθή είς έκεϊνον, δστις άνέλθη τό 
μεγαλείτερον ύφος όρους οίουδήποτε τής 
γής άπό τής έποχής τών τελεσθέντων 
’Ολυμπιακών Άγώνων τοϋ 1896.

Αί γενικοί διατάξεις, αί όποϊαι έτέθιι- 
σαν άπό τοϋ 1894 καί αί όποϊαι έτηρή- 
θησαν κατά τούς τελεσθέντας ένταϋθα 
άγώνας, θά ισχύουν καί διά τούς προσεχείς.

Τά βραβεία θά συνίστανται είς άντικεί- 
μενα τέχνης άποκλειστικώς.

Πάσα αίτησις. σχετική πρός τούς ’Ολυμ
πιακούς Άγώνας, πρέπει ν’ απευθύνεται: 
'Οδός Vareiin.es, 47. Παρίσιοι.

ΓΡΑΜΜΑΤ0ΚΙΒΩΤΙ0Ν

’.Α ξιότιμον «.Νομάρχην Me σ ση ν Ια ς. θερμό
τατα·. εύχαριοτίαι. Εύχόμε^α, όπως ή ύφ’ΰμβν διορ
γάνωσες άγώνων παίδων εύρη μιμητάς.— ’Αξιότι
μου X. Νομάρχην ’Λ χ at ας ζαί Έλιδος. Είνε 
δύσκολου νά εδρωμεν κατάλληλον έκφρασιν, δπως 
σάς έκφράοωμεν τάς εόχαριοτίας μας διά τάς δπέρ 
εϋοδώσεως τοϋ έργου μας εΰγενείς ένεργείας οας. — 
'Αξιότιμου κ. Νομάρχην Κυκλάδων. Ευχαρι
στούμε·. άπειράκις. ΙΙεριμένομεν τήν εύχάριοτον 
στιγμήν, ζαθ·' ήν θά σάς εύχαριοτοϋμεν διά τά 
ίπιτυχή Αποτελέσματα.— Πειραϊκόν Σύνδεσμον. 
Έλάβομεν, εύχαριστοϋμεν.— Ιΐανελλήνιον Γυμνα
στικόν Σύλλογον. 'Ενταύθα. Έλάβομεν. Εύχα- 
ριστοϋμεν. — Παναχαϊκόν Γυμναστικόν Σύλλο
γον, ΙΙάτρας. Έλάβομεν εικόνα καί λογοδοσίας, 
θά χρησιμοποιήσωμεν διά τό Περιοδικόν μας, όταν 
συμπληρώσωμεν τάς πληροφορίας μας περί τών ίλλη- 
νικών γυμναστικών Σωματείων.— Κυνηγετικόν 
Σύλλογον. ’Ενταύθα. Έλάβομεν. Εύχαριοτοϋμεν.— 
Γυμναστικόν Σύλλογον Κύμης. Έλάβομεν. θερ- 
μα'ι εύχαριοτίαι.— Φιλοπρόοδον, Τρίπολιν. Ελ
πίζομε», α'. άδελφικαί ένέργειαί σας νά στεφθώσιν 
ύπό ίπιτυχίας. — Γυμναστικόν Σύλλογον Τρικ- 
κάλων. Έλάβομεν. Εύχαριστοϋμεν. Έλπίζομεν, δτι 
αί εύγενεϊς ένέργειαί οας &ά τελεσφορήσωσι. — 1ε- 
σποινίδα Μ. Ρ., Νέαν Ύόρκην. Σάς έστείλαμεν 
τά 'Αθλητικά 'Αγωνίσματα τοϋ I. Χρυσάφη. 'Ελπί
ζομε·. νά τά ίχητε ήδη.

"Ενεκεν έλλείψεω; χώρου άνχζχλλομεν 3ii τό προσ
εχές τήν συνέχειαν τών εντυπώσεων τοΰ κ- Γκένδριχ.

Τύποις Ν. 'Γαρουσοπούλού. Πλατεία Κάνιγγος. 18
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