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νέα κεφάλαια, ήτοι γεωπονικά όργανα, ■ υποζύγια,
σιταπβθήκας, καί οικοδομάς αγροτικός. Τέλος βαθμη
δόν συνεστάθησαν υπό τοΰ ανθρώπου τεχνουργεΤα πρός
Οΰδείς αγνοεί, ότι ΰπήρίεν εποχή, καθ’ ήν ή μόνη
έκπόνησιν τής χορηγουμένης ύλης ΰπό τής γεωργίας,
εργασία τοΰ ανθρώπου συνίστατο είς τήν συγκομιδήν
έξ ού ή χρεία νέων έργαλείων καί νέων μηχανών. Κατά
τών αυτοφυών τής φύσεως καρπών ή τινων κογχυλίων ή
ταϋτα ό πρώτιστος όρος τής ύπάρίεως καί τής ζωής
οστράκων έρριμμένων παρά
τοΰ ανθρώπου ύπήρίεν ανέκα
τάς όχθας τής θαλάσσης.
θεν ή καταβολή τών πνευ
Κατά τήν ηλικίαν ταύτην τού
ματικών καί σωματικών αΰτοΰ
ανθρωπίνου γένους έκειτο άδυνάμεων είς τά έκτος αύναντιρρήτως ό άνθρωπος είς
τοΰ, δι’ ής προσπορίζεται
τήν κατωτάτην βαθμίδα τής
τά χρήσιμα ή χρησιμοποιεί
κλίμακος τού πολιτισμού.
τά άμοιρα χρησιμότητος αν
Κατ’ αυτήν ό άνθρωπος διά
τικείμενα, άποσοόών τά έμόνων τών φυσικών αΰτοΰ
ναντιούμενα είς τήν ένέροργάνων ήδύνατο νά ουλλέγη
γειαν αΰτοΰ. Διό ό άνθρω
τούς αυτοφυείς καρπούς τής
πος έχει ανάγκην τής ένισχύγής καί νά τρέφηται,άπορροσεως και έπιρρώσεως τών τε
φών δέ τά ρέον τών ποταμών
σωματικών καί πνευματικών
ύδωρ νά θεραπεύη τήν δίψαν
αΰτοΰ δυνάμεων, όπως θερααυτού.Καθ'όσον όμως ή έργαπεύη τάς πολυειδεϊς καί ποι
σία έζωογονεΐτο ύπό|τοΰ πνεύ
κίλας αΰτοΰ χρείας καί προματος,καί ό άνθρωποςέπεχείάγηται είς εύζωίαν. Καί είνε
ρει αυτός νά παραγάγη τά
μεν αληθές ότι έν τή αρχική
χρήσιμα ή νά χρησιμοποιήση
αυτού καταοτάσει, ότε ό
τά περικυκλοΰντα
αυτόν,
άνθρωπος ήν έστερημένος
σπουδαίων καί νοημόνως έτών τεχνητών όργάνων, δι ’
ών άναπληροΰται .ή φυσι
φαρμόζων τούς φυσικούς νό
μους είς τάς .βιοποριστικός
κή αύτοΰ αδυναμία, εκτεθει
αυτού χρείας, ήρίατο ή άνάμένος δέ πολλώ πλέον διά
όασις αΰτοΰ έπι τής κλίμακος
τήν έλλειψιν καλυόών καί οι
τής ανθρώπινης προόδου.Έκκιών είς τήν έπήρειαν τών
τοτε έπειράθη νά γίνη κύριος
ατμοσφαιρικών στοιχείων, τής
τών όρεοιτρόφων θηρίων, τών
διατηρήσεως καί άναπτύίεως
πετεινών τοΰ ούρανοΰ καί τών
τών σωματικών αύτοΰ δυνά
ιχθύων τής θαλάσσης· άναγμεων υπήρχε πολλώ οοόαρωκαίως εκτοτε ουνησθάνθη τήν
τέρα καί έπιόλητικωτέρα α
χρείαν τεχνητών οργάνων,
νάγκη. Τουναντίον δέ σήμε
oiov τόίου καί βέλους, σφεν
ρον, καταστάσης τής εργα
δόνης καί ακοντίων, μονοσίας τεχνικωτέρας,κρατυνθεί-'
ίύλου καί δικτύων. Άπό τού
σης τής βιομηχανικής δραποιμενικοΰ βίου,οΰ τό κύριον
στηριότητος, άσφαλισθείοης
κεφάλαιον εΤναι τά έζημερω
**
τής ιδιοκτησίας καί πολλαπλασιασθέντων τώνΚεφαλαίων,
θέντα θηρία, μετέόη ή αν
θρώπινη κοινωνία είς τόν γεω
δι’ων διατρανοΰται ή δημι
πονικόν, ου.ένεκα συνησθάνθη
ουργική τών εθνών ΐκανοτης,
Έ&νική ένόυμαΰία— Costume national
νέας άνάγκας καί έπεζήτησε
είναι πολλώ μικροτέρα ήάνΠΕΡΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

ΑΓΩΝΩΝ
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»γκη τής σωματικής έργααίας ή-τότε. Άλλ’ούχ ήττον και
νΰν απαραίτητος είναι ή οωματική εργασία, ής άνευ δέν
άποχεροοϋνται οΐ αγροί,ούδέ άνεγείρονται οίκίαι ή μύλοι,
ούδ’έξορύοαονται ψρέατα.Άλλως δέ ή πρόοδος τής ια
τρικής επιστήμης άπέδειξεν οτι είναι τοσούτον στενή ή
σχέσις τού πνεύματος προς τό σΰμα, ώστε δέν δύναται
ώς έπί τό πολύ νά ύπάρίη πνευματική ύγεία άνευ σω
ματικής, κατά τό άρχαΤον Ρωμαϊκόν λόγιαν mens sana
in_ corpora sano. Διό άναγκαΤον είναι ό άνθρωπος νά
έπιμελήται τής άναπτύξεως καί μβρφώσεως των τε σω
ματικών καί πνευματικών αύτού δυνάμεων.
Τήν άλήθειαν ταύτην εϊχον συναισθανθή άπό τών αρ
χαιότατων χρόνων οί Έλληνες.Διά τούτο, έν ω έξ ενός
έπρέαάενον,οτιβάνθρωπος,παιδείας μέν όρθώς τυχών καί
φύσεως εύτυχοΰς,θειότατον ήμερώτατόν τι ίώον γίγνεσθαι
φιλεΓ-μή ίκανώς δέ ή μή καλώς τραφείς,άγριώτατον όπόσων φύει γή, ων ένεκα οΰ δεύτερον, ούδέ πάρεργον δεΤ
τήν παίδων τροφήν τόν νομοθέτην έδν γίγνεσθαι»,ώς λέ
γει ό Πλάτων,διό ύπεχρέουν τούς νέους νά παιδεύωνται,
έ£_άλλου κατεγίνοντο περί τήν άσκηοιν τής σωματικής ευ
εξίας διά τών γυμναστηρίων καί διά τών καθ' ώρισμένας
έποχάς τελούμενων παντοειδών γυμναστικών άγωνων, ων
οΐ σπουδαιότεροι είναι οΐ 'Ολυμπιακοί καλούμενοι αγώ
νες, διαρκοΰντες πέντε δλας ήμέρας, οιτινες κατά τινας
μέν συνεστάθησαν ύπ’ αύτού τού Διός μετά τήν κατά
τών Τιτάνων φοδεράν αύτού νίκην, κατ’άλλους δέ ύπό
τοΰ Ήραχλέους μετά τήν κατά τοϋ Αΰγείου πολυθρύλητον νίκην. Ήραν δέ τά μέν είδη τών 'Ολυμπιακών
άγώνων,..-«ατά τήν μαρτυρίαν τών άρχαίων ή πάλη, ή
πυγμή, ό δρόμος, το άλμα καί ό δίσκος, τό δέ παρεχό
μενου είς'τούς νικήτας άριοτεϊον ήν στέφανος έκ κλάδου
έλαίας άπό τοΰ αυτόθι ιερού άλσους τού 'Ολυμπίου Διός.
Άπό πολλού έν τούτοις ή γυμναστική, καίπερ άναγνωρι£ςμένη και υπό τών νΰν Άσκληπιαδών ώς άγαν
αναγκαία εΐς διατήρησιν και άνάρρωσιν τής υγείας, α
μελείται παρά τοΐς πλείστοις λαοΐς καί ιδίως παρ’ ήμϊν
τοΐς Έλλησι. Είθε ή κατά τό παρόν έτος τέλεοις 'Ο
λυμπιακών άγώνων γίνοι αφορμή τής συστηματικότερος
έπιδόσεως. ήμών εΐς τάς σωματικός ασκήσεις, μιμούμε
νων τό άξιόζηλον παράδειγμα τών αθανάτων ήμών προ
πατόρων.
θ, IV. Φλογαΐτης

Ο ΙΙΕΙΡΑΙΕΥίΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ
Ό Πΐίραιιύς, διά τών λαμπρών καί
νιοδμήτων οικοδομών τον, της θαύμασίας
αύτού ρυμοτομίας καί τοϋ φυσικού κάλλους
του, τοΰ σφρίγους του, τοΰ έμπορικοϋ καί
βιομηχανικού γοήτρου του, δικαίως άπιφά
σισε.καί,αύτός δραστηρίως νά δράση κατά
τού; 'Ολυμπιακού; άγώνας και νά φανή
ευπρόσωπος καί άντάξιος αυτού,ώς πάντοτε
έδείχθη τοιοϋτος είς πάσαν περίστασιν. Ό
Πιιραιεύς λοιπό», τό έπίνειον τών ’Αθη
νών, η συνεχιια τοϋ ΐοστεφάνου Άστεος,
συνέσΐησεν ίπιτροπήν παρά τών κυρίων
Σ. Άναστασοπούλου Α’. Δημαρχικού πα·
ρίορου, Κ. Πκπαδοπόύλου και Νικολ.
Σ-φιρλη, δημοτικών συμβούλων"; Ν. Μουτζοπούλου, Ν. Φίλωνος καί Τεωργουλοπούλου, έμπορων κλπ. Ήλ. Άγγέλοπούλου καί Κριτσελ$ μηχανικού, Άγγελον 'Αναστασίου ναυ
πηγού, Π. Αποστολίδου ιατρού τοϋ Β. Ναυτικού και Π.
Οριγώνη πράκτορΟ; της 'Ολλανδικής άτμοπλοίας, ήτις έπα·
νιιλημμένως συν'εδριάσασα και ίργασθίΐσα δραστηρίως, έλπίζεται, οτι θά προετοιμάση άξιολογους έορτάς.
Ο Πειραιευς κατά τούς’Ολυμπιακού; άγώνας θά φώταγωγηθή θαυμασίω;, ό δέ λιμήν θά παριστά θέαμα έξαίσιον.
Αν δε λάβωμεν ύπ’όψει κτί'τά ηλεκτρικά φώτα τών θωρη—
κτών,ήμιτίρω» καί ξινών,τών εμπορικών άτμοπλοίων —άπιρ
βεβαίως θά φωταγωγώνται κατά τάς ημέρας ίκιίνα; καταλ
λήλως — τών yachts καί τών άλλων πλοίων, βεβαίως τό
θέαμα έσεται έξόχως ώραΐον καί λαμπρόν.

Γυμνάσματα τόξου—Exercices d'arc.
ΠΟΙΗΘΕΙΣ ΥΠΟ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
ΚΑΙ ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΥΠΟ

κ. ΣΑΜΑΡΑ
ΆρχαΤον πνεύμα αθάνατον, άγνέ πατέρα
ταΰ ωραίου, τού μεγάλου καί τ’άληθινοϋ,
κατέάα, φανερώσου κι’άστραψ’ έδώ πέρα
ατή δόξα τής δικής σου γής καί τ’ ουρανού.

Στο δρόμο καί στσ πάλεμα καί στό λιθάοι,.
'στών εύγενών άγώνων λάμψε τήν ορμή,
καί μέ τ’ αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
καί; σιδερένιο πλάσε καί άξιο τό κορμί.
Κάμποι, βουνά καί θάλασσες φέγγουν μαζύ σου,
’σάν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός,
καί τρέχει 'στον ναόν έδώ προσκυνητής σου,
άρχαΤον πνεύμ’ αθάνατον, κάθε λαός.
θά ψαλή κατά την πρώτην ημέραν τών άγώνων ύπό
μεγάλης ορχήστρας, διιυθυνομένης ύπό τοϋ κ. ΣΑΜΑΡΑ,
έλθόντος έπί τούτφ εΐς ’Αθήνας.
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Προ; συμπλήρωσιν δέ τούτου θά ίπακολουθήση καί η φωταγώγν,σς τοϋ λιμίνος διά τών ωραίων Ένετιχών φανών
καί άλλων ποικιλοχρόων φώτων, άτινα όσον ουπω μετακομίζονται εκ Βιρολίνου. Σύν τούτοις άφικνοϋνται καί λαμπά
δες — διότι ό Πειραιεύς θά τελέση κχί λαμπαδηφορίαν.
Άλλ’ ό Πειραιεύς δεν περιωρίσθη μόνον εΐ; ταϋτα, διότι
καί ή ιδιωτική πρωτοβουλία θά κάμη τό μέρος της λαμπρά.
Ό ίμπορικός καί βιομηχανικός HttQateirg επ’ ίσχάτων
έπέδιιξε καί τάσιν μεγάλην πρός έργα χρήσιμα καί λυσιτελή,
Ό τόπος ούτος τού ίμπορίου καί τής βιομηχανίας έγκαίρω;
κατενόησεν, ότι η εργασία έχει ανάγκην καί αναψυχή;, καί
συνεπώς άπό τινο; ίδρύθησαν Μουσικοί Σύλλογοι, Κέντρα
Ψυχαγωγικά, Λέσχη έξαίρετος, "Ομιλος Πεζοπόρων, Όμι
λος ’Ερετών, Όμιλος Κυνηγών κλπ. άπερ πάντα θά λάβωσι
μέρος είς τού; άγώνας καί θά συντελέσωσι καί ούτοι είς την
επιτυχίαν αυτών.
Ή Φιλαρμονική τοϋ Πειραιώ; ύπό τόν διακεκριμένων καί
γνωστόν άρχεμουσικόν κ. Σάίλερ θά δρέψη, πιστεύομεν, δάφνας εν τοΐς άγώσι.
Οί Μουσικοί Σύλλογοι τού Πειραιώς άμφότεροι άποτελούμενοι ίκ νέων σφριγώντων. καί μεστών ένθουσιασμοΰ, ζήλου

καί φιλομουσίπς θά πράξωσίν ό,τι δυνατόν όπως κατά τάς
ήμέρας εκείνα; φαγώσιν αντάξιοι τού προορισμού των.
Ό Όμιλος τών Κυνηγών εχων έξαιρέτους σκοπευτάς,πε—
πείσμεθα, ότι θά δικαίωση τάς προσδοκίας ήμών κατά τάς
έπισήμους διεθ»εΐ; έορτάς, ών ή τέλισις τό πρώτον ώρίσθη
εΐ; Αθήνας. Τό πάλαι, {·.$ ή άσπί; καί τό δόρυ είχον τήν
πρώτην θέσιν τών τροπαίων καί τών νικών, ήν άγνωστος ή
πυρϊτις,ένω σήμερον ή εΰστοχία τού περιστρόφου καί τού πυ
ροβόλου δέον νά τιμήση τόν ζήλον τού 'Ομίλου τών Κυνηγών
τής πόλεώ; μας.

εΐσί φιλότιμοι καί φιλοπάτριδες. Αί δε δαπάναι, άς τυχόν
θά ύποστώσιν οί κάτοικοι αύτού, θά ώσι βεβαίως πρες οφελός
των, ή δέ φιλοξενία, ήν θά παράσχωσιν είς τούς ξένους θά
τίμηση αύτού; τούτους.
Πιιραιεύς

Γ. Α. ΟυλΙτης.

ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΟ ΔΑΚΡΥ

Λεμβοδρομία—Coutse en barque.

Ό Όμιλος τών Πεζοπόρων μέ τόν πρόεδρον αύιοϋ κύ
ριον ’Ιάκωβον. X. Δραγάτσήν, άνδρα ρέκτην καί αυτόχρημα
άκοταπόνητον, άν δεν στιφανωθή μέ τόν στέφανον εκείνον
τής αθανασίας, δι’ού μόνον είς μέχρι τούδε εστέφθη, ό άγ
γειλα; τήν νίκην τοΰ Μαραθώνος — πάντως όμως θα βραβευθή διά τοϋ βραβείου τοϋ διεθνούς, τοϋ βραβείου τής
'Ολυμπιακής νικής. Τό εύχόμιθα καί τό έλπίζομεν ! Ό
όμιλος τών Πεζοπόρων τοΰ Πειραιώς έχει αρκετούς'νά δειχθώσιν αντάξιοι τών πατέρων των. Είσί δέ ο’. Κελαϊδής,
Μπαρτζουκόπουλος, Δέδες, Μαρτίρη;. Παπαντώνης, Παπαϊωάννου, Πετρόπουλος, Στρατήγη; κλπ. Οί φιλότιμοι ούτοι
καί ένθουσώδεις νέοι, άσκηθέντε; δεόντως εις τήν πορείαν,
τόν δίσκον, τό άλμα κλπ. θα ουνηθώσιν εΰπροσώπω; νά
λάβωσι μέρος εΐ; τούς προσεχείς μας άγώνας.
Τέλος ό Όμιλος τών Ερετών διά τών Ικανών καί όλκι
μων κωπηλατών του καί τή άρωγή τών επισήμων θαυμά
σιων Ερετών τής καλής Σύρου καί τών νικηφόρων Πατρίων,
βεβαίως θά κινήση τό ένδιαφέρον πάντων ήμών καί θά δρέψωσε δάφνας καί αριστεία.
’Εκτός τών Ερετών εχομεν χαίτου; κολυμβητής μας,ιδίως
οΐ Π. Νάστο; χαί Ήρ. Δεκαβάλλας, οίτινες άν καί ήδη
άγωνισθώσιν, εσμέν βέβαιοι ότι θά νικήσωσιν.
Οί κολυμβητικοί άγώνες θά γίνωσιν έν τφ άμφιθικτροειδή
λιμένι τής Ζεας, διά τήν λαμπρόν διακόσμησιν τού όποιον
τό λιμενικόν ταμεΐον κατέβαλε δραχ. έζακισχιλίας κκτά τάς
πληροφορία; ήμών.
Αί λεμβοδρομία! καί οί άγώνες οΐ ναυτικοί θά τελεσθώσιν
έν Φαλήρφ. Θά λάβωσι δέ μέρος είς τούτους έκτος τών
Συριανών καί Πατρίων καί πολλοί ξένοι. Οί άγώνες ούτοι
θά ώσι πραγματικώς έκτακτοι. Τότε θά έκτιμηθή καί ή
ανδρεία τών ναυτών μας τοΰ Πολεμικού,οίτινες βεβαίως θά
πρωταγωνίστ ήσωσι.
Παρελείψαμεν τα δύο έπίσης χαλά σωματεία τών Ποδηλατητών μας, άπερ, εχομεν τήν βεβαιότητα, OTt δέν θά
ΰστερήσωσιν, ώ; δεν θά ύστερήση καί ή παρ' ήμΐν αξιόλογος
λέσχη, ην άπαρτίζουσι μέλη έντιμα καί σεβαστά τής ήμετέρας κοινωνίας, δυνάμενα νά δράαωσιν άποτελεσμκτικώς
υπέρ τών 'Ολυμπιακών άγώνων.
Έκ πεποιθήσεως λοιπόν δημοσιεύοντε; ταϋτα ίν τφ πανηγυρικφ τούτφ τιύχιι έλπίζομεν,ότι ή πόλις μας θά δειχθή
κκτά πάντα άξια τής φήμη; της καί τοΰ ονόματος του.
Ό Πιιραιεύς ανέκαθεν-εκλέγει καλού; δημοτικούς άρ
χοντα;, εκτός δέ τών αρχόντων καί οί πολΐται τοΰ Πειραιώς

ι
Τό τραΐνον έφθανε πρό τοϋ’Ορφανίδου.
Καθ’ολον τό διάστημα άπό τοϋ Νέου
Φαλήρου μίχρις ’Αθηνών ε’χον άλληλοοαγωθή διά τών βλεμμάτων !
Εκείνος ωραίος, υψηλός, λεπτοκαμω
μένος μέ μαϋρον μύστακα καί μελανούς
οφθαλμού; καί μαύρα ρούχα. ’Εκείνη
4έ λεπτοφυής, κομψή, πτερόεσσα, Γφερε
μαύρην ίσθήτα μέ ταντέλες τρυγύρω.
Ή μέση τη; ήτο λεπτή,λεπτοτάτη,
ώς δακτυλίδιον. Ή κόμη της μακρά,
μελανωτάτη, ε’πιπτε μετά χάριτος έπί
τών ώμων της, προκαλοϋσα τήν περιέρ
γειαν πάντων^ και το πρόσωπόν της
μικρόν και λεπτοκαμωμένου περιεβάλλετο ύπό μέλανος επίσης καί λεπτού
βέλου.
— Ώστε, μέ αγαπάς;... προσίθηκεν έκεΐνος.
— Καί υπάρχει αμφιβολία ; ... συνεπλήρωσεν ΐκείνη.
— Ευχαριστώ' θά έλθω λοιπον εις τήν οικίαν σου.
— Καλώς, θά είναι ή ευτυχία μου.
— Μάπότε;... διατάξατε, δεσποινίς.
— Τήν δευτέραν, δίχως άλλο... σέ περιμένω.
Τό τραίνο έσταμάτησε καί ό κόσμος, ίιασκορπισθιίς έβάδιζε άνά τό Ζάππιιον, τήν Δενδροστοιχίαν,καί άλλοι οίκαδε.
— Λοιπόν ... ες αυριον, αγάπη μου.
— Au revoir,·.. άγγελέ μου.
Καί μετά τό λίαν συγκινητικόν καί συνάμα τερπνότατον
τοϋτο rendez VOUS έχωρίσθηησαν, ΐνα επανίδωσιν άλλήλους
τήν όρισθείσαν ημέραν.
II

Τήν Δευτέραν πρός τό εσπέρας, τοΰτ’ε'στιν δύο μετέπειτα
ήμέρας (διότι ή άπρόοπτος αυτή συνέντευξις είχε γίνει το
απόγευμα τοϋ Σαββάτου),δ ήμέτερος ήρως έκρουι τήν θύραν τής οίκίας της, με τήν καρδιαν πάλλουσαν έκ χαράς
καί συγκινήσεως.
Ή έξώθυρα ετριξεν, καί παχύδερμου τι ζφον (έννοεϊται
έν μέρει λογικόν) έκτελοϋν χρέη υπηρέτριας, έφάνη ενώπιον
τοϋ ήμετέρου έρωτολήπτου, προητοιμασμένου καθ’ ολα καί
a· quatre epingles.
— Ή Δεσποινίς Μαρίκα ; παρακαλώ ...
• Γίοία δεσποινίς Μαρίκα ;
— Καλέ, αυτή ή κόρη, ή όποια φορεΐ μαύρο φουστανάκι
μαύρο βέλο . . . καί ...
— Ά ! I καλά λες I ναί! έκάθητο είς τό τρίτον πάτω
μα, χθες ύπανδρεύθη καί τό βράδυ έφυγαν δίά τό Παρίσι...
— Μπά Γ... .καί.. . - ώστε..........
—Τί ό’στιες και μπακέτα,,.. φύγανε, σοΰ λέγω.
Καί εκείνος ώ; εί άπολιθωμένος,χαμήλωσα; τήν κεφαλήν
κατηράσθη τήν ώραν,όπου ε’ό'ε καί έγνώρισε τοιοϋτον ωραίο,

Η ΦΎΣΙΣ
διάβολον, ίνφ δάκρυ διαμαντένιο, τό πρώτον τής άγάπης του
'
τόδάκρυ, κατήρχιτο βραδέως τής παρειάς του....
'Ιωάν.ΒίδαληςΜλΙώρης

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΕΚΤΚΑΕΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΝΟΝ

Η ΦΥΣΙΣ

Τή Κυριακή τοΰ θωμά θά γίνη ή ίπίσκεψις τής εν τφ
Ζαππείφ Βιοτεχνικής Έκθέσεως τών βιομηχανικών καί φυ
σικών προϊόντων τής ίλευθίρας Ελλάδος.

Η οριστική λήξις τών άγώνων γενήσεται τήν Πέμπτην
τοϋ θωμά, ήτοι τήν 4 ’Απριλίου, οπότε έν τφ Σταδίφ γε
νήσεται ή διανομή τών βραβείων.

Τή 24, Κυριακή τοΰ Πάσχα, γίνήσονται <πιοήμω{ τά
αποκαλυπτήρια τοΰ Άνίριάντοί τοΰ Εθνικού ςΰςρ-^ςτου
Γ. Άβίρωφ καί «I ύποδοχαι τών διαφόρων άφιχθηβομίνων κατά τήν ήμίραν ταύτην φιλαρμονικών «ωματιίων καί
αθλητών.
Τή πρώτή ταύτη ήμιρ^, τήν πρωίαν, θέλει γίν&ς ή τ£.
λιτή, ίπί τή ’Εθνική Εορτή, οί δέ φοιτηταί μιτά ταΰτα
θά συάλθωβιν είς τά Προπύλαια τοΰ-Πανεπιβτημΐον, δπως
οτιφανώβωσι τούς ανδριάντας πανηγυρίζοντιρ τήν 75ην επέ
τειον τής Εθνικής ’Ανεξαρτησίας.
Τήν 2αν ώραν μ. μ. θέλουσι γίνει είς τό Στάδιον τά
εγκαίνια τοΰ Παναθηναϊκοΰ καί ή ίπίσημος ίναρξίς τών
άγώνων. Προ τούτων , ψαλήσεται ό ’Ολυμπιακός
Σαμάρα.-'Τό
ίάπίρας εις μεν τόν Πιφα^άθά γίνχι ή
Ένετική . τελετή, φωτάγωγουμίνου τοΰ λιμίνος, ,ίς
Τ^ς
’Αθήνας {Αβγ<χλ*1 λαμπαδηφορία.

Εις την έν τφ Σταδίφ άγωνόδικον έπιτροπείαν τών α
θλητικών αγωνισμάτων πρόεδρος ίσεται ό πρίγκιψ Γεώργιος.
Τής έτίρας ίν τφ Σταδίφ άγωνοδίκου ίπιτροπής τών γυ
μνασμάτων θά προεδρεύσγ ό πρίγκιψ Νικόλαος.
Είς ^δέ τούς ναυτικούς άγώνας πρόεδρος τής έπιτροπής
θέλει εισθαι ό πρίγκιψ Γεώργιος. Τής δί σκοποβολής ό
πρίγκιψ Νικόλαος.

Καθ όλας τάς ήμέρας τών άγώνων αί διάφοραι μουσικαί θά παιανίζωσιν είς.τάς πλατείας.
Η φωταψία τής πόλεως <σεται διαρκής καθ’ όλας τάς
ήμέρας τών άγώνων.
φ.
Φ. π
Π..

ΠΙΛΟΠΩΛΕΙΟΝ
χ.

μμμμι
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ΕΝΑΝΤΙ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ!
Άρίστη συλλογή πίλων, λαιμοδετών, φοκόλ.

i

κομβίων κτλ.
■Τιμαί έκτάκτως συγκαταβατικοί.

ΑΗΑΙΝΗΖΤΙΚΑ-ΓΡΑΜΙΑΤΟΧΗΙΙΑ

Το πάντα&λον. Le pentatMe

Οί άγώνες ίρξωνται τήν 25 Μαρτίου.
Οί
άγώνες οεκουσι
θίλουσι οιαρκεσει
διαρκέσει τρεις
τρεις κατά
* ίν
η
” τφ Σταδίιρ αγώνες
ft _ Δ'Α __ όκτελεσθή
·
Κ · Α_ τά« γυμναστικά
σειράν ημέρας, καθ’ £ς<θίλουσιν
καί άθλητικά γυμνάσματα.
Μετά ταΰτα θά ίπακολουθήσωσιν οί άγώνες τής ξιφομα
χίας.
Τούτους θ’άκολουθήσωσιν οί άγώνες τής σκοποβολής είς
Καλλιθέαν, οίτινις θα διαρκέσουν μίαν.ημέραν.
Κατόπεν οί ναυτικοί άγώνες, οίτινις θ’ άπαιτήσωσι δύο
ήμέρας, ήτοι ή λεμβοδρομία, τά κολυμβητικά αγωνίσματα
καί αί ναυτικαί παιδιαί.
( Μετά τούτους θά διιξαχθώσιν οί ποδηλατικοί άγώνες εις
το Φάληρου. .

■

Ώρισμίνως δε ό μιν Μαραθώνιος δρόμος γενήσεται τήν
Παρασκευήν τής Ζωοδόχου Πηγής, ή ίορτη τοΰ λιμένος
Πειραιώς τήν Τετάρτην, ή μεγάλη συναυλία είς τό Στάδιον
τήν Ηι^πτνιν , α ή μεγάλη λαμπαδηφορία τήν Κυριακήν
τοΰ θωμά.

Τά αναμνηστικά γραμματόσημα, Suva προωρίσθησαν
όπως κυκλοφορήσωσιν ίπί τινα χρόνον παρ’ άπασι τοΐς
ταχυδρομικοΐς γαφείοις τοϋ -Κράτους, ίπί τή τελέσιι τών
’Ολυμπιακών άγώνων, κατεσκευάσθησαν έν τώ έν Παρισίοις
έργοστασίφ τής Γενικής Διευθόνσεως τών Γαλλικών Ταχυ
δρομείων καί Τηλεγράφων, όπερ διευθύνεται ΰπδ του λογίου
καί έξόχου καλλιτέχνου κ. Mouchon, είς τοϋ όποιου τό
καλλιτεχνικόν τάλαντον οφείλεται καί ή καθ ’ όλα επιτυχής
χάραξις τών εικόνων τών γραμματοσήμων τούτων. Οί τύποι
αύτών, οίτινςς είναι ποικίλοι, καταγοητεύουν· όφιίλομεν δε
νά όμολογησωμεν, ότι ή καλλιτεχνική ιδιοφυία τοΰ k.'MoUchon ύπερεβη πάσαν προσδοκίαν, έδικαίωσε δέ καί ιπιστοποίησε διά μυριοστήν ήδη φοράν τήν παρ ’ άπάση τή
ΰφηλίφ κρατούσαν γνώμην, ότι τό προνόμιον τής χάριτος ·
καί τής κομψότητος μόνον οί Γάλλοι κατέχουσιν. ’Αλλά τόν
έπαινον καί τήν δικαίαν ίκτίμησιν ήμών έπνσπαται όχι μό
νον ό κ. Mouchon ώς καλλιτέχνης, άλλά καί οί κ. κ. Δη
μοσθένης Άβαντινός, γενικός διευθυντής τών Ταχυδρομείων
καί Τηλεγράφων καί Τιμολίων Φιλήμών γενικός γράμματεύς
τής έπί τών Διιθνών 'Ολυμπιακών άγώνων Επιτροπείας,
οίτινις έσχον τήν τόσφ υψηλήν όσφ. καί εύτυχή 'ιδέαν νά
ύποδείξωσι τήν ίπί τών αναμνηστικών γραμματοσήμων άπει- κόνισιν έξοχων καί περικαλλών παραστάσεων, άναγομένων
είς τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας, οίτινις κατά πάσαν ’Ολυμ
πιάδα έτελοΟντο έν τε τή Όλυμπέ? καί ίν τφ Σταδίφ ύπό
τόν μάγον καί κυανοΰν τής ‘Ελλάδος άπάσης ούρανόν. Διά
τών άπεικονισμάτων τών γραμματοσήμων τούτων δύναταί
τις νά εϊπη, ότι .άναβιοΰται ή Ελληνική καλλιτεχνία καί
καλαισθησία καί ή φαντασία παντός παρα.τηρητοϋ θεωμένου
ϊ

τάς λαμπράς ταύτας εικόνας αίρεται είς δψιν θαυμασμού
καί λατρείας πρός τδύς μεγάλους καί αθανάτους άνδρας τής
άρχαίας Ελλάδος, οίτινις πρός ταΐς άλλαις άρεταϊς αύτών
ύρήρξαν οί πρώτοι άνθρωποι οί θεωρητικός καί πρακτικώς
ΰποστηρίξαντες τό αθάνατον γνωμικόν : «Νους υγιής ίν σώματι ύγιει» διά τής διαδόσεως τής γυμναστικής.
Ή σειρά τών άναμνηστικών γραμματοσήμων περιλαμβά
νει 12 κλάσεις, ήτοι τών λεπτών 1,2, 5, 10, 20, 25, 40,
60, καί τών δραχμών 1, 2, 5, καί 10. Αί διαστάσεις τών
λεπτών 1,2, 5, καί 10 είναι 18χ22, πασών δε τών άλ
λων αξιών 22χ38. Οί δε χρωματισμοί αύτών είσίν ώ;
4ξής· 1 λεπτοΰ υπόφαιος’ 2 λεπτών ροδοειδής' 5 λεπτών
*
λειροειδής
10 λεπτών άργυροειδής' 20 λεπτών κεράμου·
25 λεπτών έρυθρός' 40 λεπτών ιώδης' 60 λεπτών μολυδοειδής- 1 δραχμής κυανούς’ 2 δραχμών αιθάλης· 5 δραχμών
πράσινος καί 10 δραχμών φαιός.
Άπεικονίσματα δε φέρουσι τά επόμενα :
Τών λεπτών 1 καί 2 παλαιστών συμπλεκόμενων.
5 » 10 τοΰ δισκοβόλου τοϋ Μύρωνος
»
»
40 άμφορίωςτών «Άθήνηθεν άθλων»
20»
» ' »
ίφ ’ ού είκονίζεται ή Άθηνά πά
νοπλος.
60
άρματος
τεθρίππου,
»
Β
»
25
τοΰ Παναθηναϊκού Σταδίου
Τής 1 δραχμής
Τών δραχμών
τοΰ Έρμου τοϋ Πραξιτέλους.
2
τής Νίκης τοΰ Παιωνίου καί
5
»
»
10 τής Άκροπόλεως.
>
»
Ή κυκλοφορία τών άναμνηστικών γραμματοσύμων έσιταε πεντάμηνος, ώς άπεφασίσθη. Πιθανόν όμως το χρονικόν
τοΰτο διάστημα νά παρμταθή ή καί νά ίλαττωθή. Τοΰτο
θέλει ίξαρτηθή έκ τοΰ βαθμού τής ύπό τών συλλεκτών ζητήσεως νέων, δηλαδή άμεταχειρίστων γραμματοσήμων διά
τάς συλλογάς των’ ύπο τήν εποψιν δί ταύτην νομίζομεν,οτι
οί συλλέκται δέν θά μείνωσι δυσηρεστημένοι, διότι προς τά
Αναμνηστικά ταΰτα γραμματόσημα, ύπό έποψιν τέχνης,
άπεικονισμάτων καί χρωματισμών, δέν δύνανται ν’ άμιλληθώσιν, ούδί τά τελειότερα τών γραμματοσήμων τών άλλων
Κρατών.
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μών Στάδιον. Έχει μήκος μέτρων 240 καί πλάτος
ώς έγγιστα 112. Φέρει δύο ςώνας Αμικνκλικάς κα
θισμάτων, ών έκάστη περιλαμβάνει, Α μέν πρώτη
24, Λ δέ δευτέρα 22 σειράς έδωλίων, έξ ών μερικαί
μόνον σειραί τής σφενδόνης είσί μαρμάρινοι καί
έκ πειραϊκοϋ λίθου, αί δέ λοιπαί έκ ξύλου. Ή
ποώτη ζώνη διαιρείται είς 30 κερκίδας ή. τμήματα
έδωλίων, έξ’ών έκαστον δύναται νά περιλάοη περί

IV. Β. Κ.

ΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΣΤΑΑΙΟΝ
ΕΝ ΕΤΕΙ Ί3θβ
Τό Παναθηναϊκόν Στάδιον ώς άνεκαινίσθη Αδη
ευκόλως δύναταί τις σήμερον νά ειπη, δτι καί πο
λύ καί όλίγον διαφέρει τοϋ άρχαίον χωρίς νά δια
τρέχει τόν κίνδυνον έν ούδεμιά περιπτώσει νά δια·
φεύσμ έαντόν.
Καί όλίγον μέν τοϋ άρχαίον διαφέρει, διότι δπως
έκεΐνο, έν τώ αύτφ χώρω ύπάρχει, τόν αύτόν πλη
θυσμόν σχεδόν περιλαμβάνει, το αύτό σχέδιον άμφότερα έχουν καί τόν αύτόν σκοπόν έκτελούσιν.
Πολύ δέ πάλιν διαφέρει τοϋ άρχαίον, διότι ούδόλως άποτελείται έκ τών αύτών έδωλίων καί έξ•αρτημάτων, έλλείπονσι καθ’ όλοκληρίαν αί συμβο
λικά! έκείνων παραστάσεις καί τά άγάλματα, ούδεμίαν δέ σύγκρισιν δυνάμεθα νά ποιήσωμεν με
ταξύ τών τελείων έκείνων καί συστηματικών άγωνισμάτων και τών ήμετέρων άτελών καί βεβιασμέ
νων.
t 7
Ούχ ήττον μετά τήν άπόδοσιν ταύτην τών τοϋ
Καίσαρος τώ Καίσαρι, έξετάσωμεν τό σημερινόν ή

$.
*s.l «’eeSw διά τσυς βιατάς της πρώτης ζώνης. Ζ.
Ό διά τους δρομιΐς δρόμος. 3'. Πλ«««ϊ« γυμ«σμάτω». 4. Σιιρά

έδωλίων πρώτης ζώνης. δ.Σιιρά έδωλίων δβυτέρ«< ζώνης. 6. Είσ
οδος διά τούς 6««τάς τήι δευτέρας ζώνης. 7. Σφενδόνη. 8. Κρύπτη
ή άποδυτήριον, 9. θέσις γυμναστικής. 10. Στύλος άνκρριχήσεως.
H . Στύλος νικητών. 12.’Αγάλματ« αρχαίων όΛλητών. J3. Στύλοι
σημαιοφόροι. 14. Κυρία είσοδος τών έν τέλει. ίδ.’Ανδριας Άβίρωφ.

τούς 22 θεατάς· Ή δευτέρα ζώνη περιλαμβάνει έτέρας τοσαύτας κερκίδας Λ τμήματα.“Ωστε ήδη,έάν
προσθέσωμεν πάσας τάς κερκίδας τών δύο ζωνών,
σνμποσουμένας έν δλφ είς 60 τοιαύτας καί πολλαπλασιάσωμεν αύτάς έπί τόν άριθμόν τών σειρών
τών έδωλίων 24 + 22x60 θά έχωμεν τό ποσόν τών
έδωλίων, ήτοι 2,760. Πολλαπλασιάζοντες δ’είτα
τόν, άριθμόν τούτον έπί τού ποσού τών περιλαμ
βανόμενων θεατών έν έκάστω αύτών, ήτοι έπί τού
22 θά έχωμεν τόν όλικόν άριθμόν τών θεατών ήτοι
60,720, μη ύπολογιζομένου, δτι τά έδώλια τής
σφενδόνης περιλαμβάνουσι πλείονας θεατάς. ΤΑ
άρχαίον Στάδιον περιελάμβανε μέχρι 40,000 θεα
τών, άλλ’ ώς έχει σήμερον τούτο, ύποθέτομεν, δτι
δύναται νά περιλάβη τάς 60,000 μετά ποιας τίνος
ούχΐ πολύ στενοχώριας, άλλά προσεγγίσεως τών
θεατών, δπως σνμβαίνη όσάκις τά πλήθη τού κό
σμον συγκάθηνται ολίγον άνέτως.
Φ. ΙΙρίντεζης.
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ΤΟ ΠΡΏΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΩΝ
ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ

πολλά δύναταί τις νά συμπεράνη
■■ώς ή νεδνες άναγινώακεε

ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΤΚΟΒΙΤΣ

ΌδδςΈρμοΟ Ι41Ο-Π«ρα «ήν Κ«πνβκαρ4«ν

ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Άκρα έντέλεια καί κομψότης έν τη έλαρμογμ,
στερεότης δέ· καί πρδ πάντων εύθηνία χαρακτηρίζει
τούς ύπ’ αύτοΰ κατασκευαζομένους

ΤΟ ^Ϊ.Ο'ΥΊΒΓ»
Ν. Δ. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΑΣ

128—'Οδός Atόλου—128

Έφοδιασθέν τδ έργοστάσιον τοΰτο έκ Παρισίων
μέ άρίστην καί πλονσίαν συλλογήν δοόντων καί
καουτσούκ, κατασκευάζει

Έναντι Χρυσοσπηλαιωτίσσης

έν Ά 6ή ν α ι ς

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙ ΧΙΑΣ

Μεγάλη παρακαταθήκη λαμπών καί πολυελαίων
—Μεγάλη συλλογή Κρυστάλλινων είδών
—Μεγάλη συλλογή είδών έκ πορσελαίνης καί
φαγιάνς.
— Πλούσια καί ποικίλη συλλογή ώραιοτάτων
κομψοτεχνημάτων.
—Μαχαιροπήρουνα καί κοχλιάρια, σύνολα τοϋ
τείου, σύνολα τής τραπέζης.
Τό Κατάσιημα ιδίως ίπλοντίσθη έσχάτως διά μεγάλης
καί ποικιλοτάτης εκθεσεω; πάντων τών άπαιτονμενων σχε
τικών είδών ίπΐ ττ> εύκαιρίςι τών προσελευσομίνων ξένων διά
τούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνας,

GUAM) MAGASIN
LEL.OUVRE
N.D.

KANELOPOULOS

125—Hue d’iCoie —125
En face

I'EgHse

Chryssospileotissa

’Άνή μεγάλη αΰ«») εύθηνία φοβίζγι «ήν ά^βόχεμον ήμών πελατείαν, ό«ερ ουδόλως «cv«c
άπίδανον, δυνάμεΟα ν« γνωρίσωμεν αύτοΕς δχε
«« κέρδη μας εΙνεβΟ τοΤς 0)0.
•
*
•

Athenes
Κατά τούς αγώνας Ιν τφ Σταδίω άπροσδοκήτως
κ.
Λαμψιάδης έφάνη ανηλεώς οε'ρων τόν μάγειρόν του. ’,
Αθλιε, τφ έλεγεν, άφησες την κουζίνα καΕ ήλθες
εις τούς αγώνας ; αι;
Είναι πανελλήνιοι, αφεντικό, τΐ νά κάμω ;

Grand depot des lampes etdes lustres.
—Grand choix des vases de crystal.
—Grand assortment d’articles de porcelaine et en
faience.
—Riche collection d’articles de luxe.
—Services de table, services λ the.
Le magasin fut complete dernierement par une
grande et tres variable exposition de tous les articles
necessaires de luxe pour Messieurs les visiteurs des
Jeux Olympiques d’Athenes.

■>rix—fixe
♦♦♦♦♦♦•♦•♦♦♦•♦•♦♦♦♦♦•♦•♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ KAI ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

X. Γ. KOKOTTA
— Μιλόρδε, πώς σας φαίνονται οί άγώνες ;
— Πο , . ολύ . . . κα . . κοί.
—Φρο ... νώ, δ.,τι πρε . .πει νά χχ ... άμωμεν να.,αυτιχην έπί . . ντεξιν κατ’ αυτών,
—'£)! γιες! Καί νά γεμίσωμε τό 3τάν-νδιο με θάλασσαν

ΜΕ ΜΟΝΟΝ ΔΡΑΧΜΑΖ 1ΟΟ
ΕΚΑΣΤΟΝ ΔΕ ΟΔΟΝΤΑ ΕΝ ΜΟΝΟΝ
ΤΑΛΛΗΡΟΝ

Τιμ,αΙ ώριβμέναε

Ιλαροτραγικαι σκηναΐ έν τώ Σταδίω

— ΔκκΙ, Monsieur, ή Γαλλία δεν ήθέλησε νά λάβη
μεφος είς τούς αγώνας;
— Διότι,mon cher, πάντοτε αποφεύγει νά δώση αφορ
μήν εις την Γερμανίαν νά. . .
a—ι»»
*
- — Μά, monsieur, εδώ είναι 'Ελλάς. ,
·~ Pas du tout, mon ami, ούτε εδώ πρέπει νά νική
σουν d Γερμανοί τούς Γάλλους.

Όλων τών συστημάτων μέ έγγύησιν περί της
έπί δέκα τουλάχιστον έτη διαρκείας των

— Πολυάνθρωπε 1 ακόμη ίναντιόνεσαι ;
— Μία λεξι, χυρ αστυφύλακα, είναι άγώνες. . .
— Καί με, τούτο; ίμπρός, μέσα, άλλως.
s
— Στη ζωή «ου, αν είσαι παληχάρι παμε,’κεΐ νά μπαλίψωμε, νά πάρρς καί βραβείο.
— Δεν συμφε'ρεε πάμε, μέσα. ’

*Οδός Χταδίου.’Απέναντι Βουλής. Άϋήναδ·
Εύρίσχονται άπαντα τά είδη ττς γραφικής καί ιχνογρα
φίας. Μελάνη δ>ων τών ποιοτήτων. Έκτυποΰται παντός
είδους τυπογραφική ίργασία,ώς και επισκεπτήρια στιγμιαίος.

•
«
«
«
«
•
«

«
•
•
<
•
«
<
«
«
<

Grand Hotel d’Angleterre
Le MS rand Hdtel d’Angleterre
est silue vis a vis du Palais Royal, donne
sur les places de la Constitution et du Cha
teau et possede une splendide vue sur
l’Acropole et sur I’Hymette. Ce vaste et
somptueux hfttel est le seul, a Athenes, qui
soit organise suivant les principes suisses,
Bati conformement aux exigences sanilaires, il estfavorise par les meilleures fa
milies anglaises et amdricaines pour ses
luxueux el comfortables appartements et
pour son exquise cuisine. On peut dire
qu’il est peu d’hdlels plus avanlageusement connus en Europe. 11 est entierement
eclaire a 1’electricity. Sa superbe salle a
manger peut contenir plus de cent personnes, son salon de reception,sesfumoirs,son
cabinet de lecture ne laissent rien a desirer.
Grice a une nombreuss clientele, qui se renouvelle conslamment, le Grand Hfitel
d’Angleterre peut faire des arrangements
speciaux pour families a des prix moderes.
Le bureau de Cook et un bureau de posle
sont δ 1 Ήδίβΐ m£me.
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ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΘΑΝ. ΣΤΗΝΗ
8. Όάό$ 'β^μον, Ά&ήυαι, 'Οδός' Νίκηξ 6.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕίϊΤΕΡΙΣΜΗΝ
ΊΩΑΝΝΟΪ Σ. ΛΑΖΑΡΗ
Έι Άθήνχςς όδός Έρμ.οΰ

παρά τη Καπνικαρέα.
Έχομίσθησαν διά τήν ββρινήν έποχήν, μεγάλη συλλογή
πίλων ψιαθίνων διά Κυρίας, κοράσια και παϊδας, πτερά,
άνθη χαί βελούδα, χορδέλλαις, δαντέλλες χαί τούλια χαί
άλλα διάφορα ύλιχά τοΰ τελευταίου συρμού προ; στολισμόν
.γυναικείων πίλων.
Είδιχη χαί έπιτηδιία τεχνήτρια αναλαμβάνει πάσαν σχε
τικήν παραγγελίαν καί έργασίαν.
- Τό κατάστημα παρεσκεύασιν ομοίως καί ποικίλην συλ
λογήν ώραιοτάτων πίλων ΙπΙ τη ευκαιρία τών άγώνων.
. Τό κατάστημα πώλεΐ πολύ εύθυνότερα πάντων τών άλ
λων χαταστημάτων έν Άθήναις.

ΈπισκεφΘεΐτε ατ’ιτό.

Ο κ. Άθαν. Στήνης εινι ό μόνος όστις άνέπτυξεν τό·
είδος τοϋτο είς ■’ήν τελειότητα. ’Απλή ίπίσκεψις είς τό κα
τάστημά του αίρει πάσαν αμφιβολίαν. Ούδεν παραβάλλει
αυτό πρός τά όμοιοειδή του τών Παρισίων.Πάντα τά ιίδη.
τής μυρεψικής πάντων τών ευρωπαϊκών καί καλλίτερων Εργο
στασίων ύπάρχουσιν ένταΰθα.Πάσα δ’άπαίτησις σχετικώς.
Ικανοποιείται, ούδενός στερουμίνου.
Είδιχότης μυρωδικών, σαπώνων, χειροκτίων, βαφών,ψηκ
τρών, χτενίων, κοσμημάτων τής κεφαλής κτλ.
’Ιδιαιτέρα αίθουσα διά Κυρίας και Κυρίους.
Ή Κυρία Κλάρα Στήνη έσχάτως έπισκεφθεΐσα την Ευ
ρώπην έγκατίστησεν καί τό τελειότερον είδος τής χομμώσεως τών Κυριών, δι’ είδικών μηχανημάτων.
Ό κ. ΆΟ. Στήνης χαταβάλλει έκάστοτε πάσαν θυσίαν·
όπως μη υστερείται τό κατάστημά του πάσης ευρωπαϊκής
έπι τό τελειότερον προόδου.

SALON DE. COIFFURE
DE PARIS

ATHANASE STINIS

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΧΑΖ

Coiffeur Parftirueur
8 Rued' Herm^s^Athines, Rue Nikis Q.

Specialiles de parfumerie elegante, gants premiere
quality, brasserie el nouveile teinture. Specialite d’arti—
cles de Paris. Coiffure de dames el postiches. Savonnerie, cravates, voilettes etc.
Salon des dames dirigee par Mme Clara Stinis.

'Οδός Εύαγγελεβτρίας Άθήναο
Κατασκευάζονται όλα τά είδη τών τραπεζικών, εμπορι
κών και λοιπών κατάστιχων είς τήν έντελειαν, διά παντός
είδους χάρτου καί δέρματος.
Εύρίσκονται άπαντα τά ίμπορικά βιβλία, καθολικά, η
μερολόγια καί λοιπά, ήριθμημένα και μή.
Κατασκευάζονται φάκιλλοι όλων τών ειδών, σχημάτων
καί μεγεθών, έφάμιλλοι πρός τούς ευρωπαϊκούς.
Μηχανήματα ειδικά καί τελεία ύπάρχουσι δι’ όλας τάς
.έργασίας.
- Τό κ'ατάσνημα είναι κατηρτισμένον εντελώς ιΰρωπαϊκώς.
’Αποθήκη χάρτου, κατάστιχων καί φακέλλων είς μεγάλην ποσότητα και είς ίκάστην έποχήν..
Τιμαιπολύ συγκαταβατικαί.

momsirwsmmM

ΓΕΩΡΓ· NATAEPH
EM ΠΕΙΡΑΙΕΙ
To έργοστάσιον τοϋτο κατέχει τήν πρώτην Οέσεν μεταξύτών έν Έλλάδι υπαρχόντων, διότι είναι κατηρτισμένον διά
πάντων τών νεωτερων, τελειότερων καί οικονομικωτέρωνμηχανημάτων. Παράγει δέ 6 χιλ. όκ·. καρφοβελόνας τό
ήμερονύκτιον. ’Ομοίως ύπάρχουσι και Ιδιαίτερα τμήματα,,
ήτοι διά βαρελοστέφανα, ντεπόζιτα, λεβητοποιεία, καί διά.
πάντας τούς σιδηρουργού; χαί φανοποιούς.
Τμήμα διά τήν ξυλείαν καί τάς οικοδομάς. Τμήμα τής
ζαχαροπλαστικής κτλ.

