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ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ 
Ot άγών·ς κατά τδ 189θ·

Οί άγώνες τέλος έγένοντο και έτβλέσθησαν ήδη πλέον 
ή ύς ήλπίζετο έππυχώς. Έξετελέσθησαν δέ λαμπρότατα 
καί άπ*  αρχής μέχρι τέλους δέν υπήρίεν άλλο ή μία τε
λεία επιτυχία τών άποφασισθέντων καί παρασκευασθέν- 
των κάί πάντες ήμεδαποί τε και ξένοι άπεκομίσαμεν τάς 
καλλίοτας περί τε τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος 
εντυπώσεις Οπό έποψιν τοπικής προόδου καί γυμναστι
κής καταστάσεως τοΰ συγχρόνου "Ελληνος. Έλπίίεται 
δ’ ότι έφεζής έξησφαλίσθη ή συνέχισις τής τελέσεως τών 
διεθνών ’Ολυμπιακών άγώνων έν Άθήναις, έχοντες ήδη 
υπέρ ήμών τάς πλείονας τών αρμοδίων ψήφους. Άλλά, 
καί άν ύπό τοιοΰτον όνομα δέν κατορθωθή τοΰτο, τής 
Ευρώπης έχοΰσης τήν πρωτοβουλίαν νά μεταόάλη φρό
νημα, θά τελώνται ούχ ήττον έν Άθήναις, ώς έλέχθη, 
άγώνες «Παναθηναϊκοί» ουδόλως μεταβάλλοντες τής ου
σίας τόν σκοπόν. Ώστε, τοΰ Σταδίου ημών άπαξ όλο- 
σχερώς άνασκευαίομένου τή φιλοτιμώ έκ νέου προσφορά 
τοΰ μεγατίμου πολίτου Γ.Άδέρωφ και ακραιφνούς συμ
πατριώτου, έπί τδ άρχαϊκώτερον, οί άγώνες ενταύθα 
πανελληνίως έσονται συνέπεια φυσικωτάτη.

Κατά τήν διάρκειαν τών άγώνων δέν έτιμήθημεν σχε- 
τικώς ύπο αρκετών ξένων καί ομογενών, τάς δ’ ήμετέ- 

. ραο όμως έπανετλημμένας νίκας εύρέθησαν\ύτυχώς έκα- 
τοστύες χιλιάδων άνθρώπων νά έπευφημήσωσι καί άνά 
τήν ύφήλιον όλην διασαλπΐσωσιν.Ό "Ελλην έδείχθη καί 
τήν φοράν ταύτην άξιος εαυτού, καί τούτο ήρκεσεν όπως 
φιμώση τών εχθρών του τά στόματα.

’Νενικήκαμεν καί τοΰτο άρκεΤ.
Ι»ο«ί·

---------------—Α——*—SS25—»-----—-------- '------------

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝ1ΚΑΙ

Τεσσαράκοντα, καί τρεις είνε οί όλυμπιονίκαι, οϊτινες ά- 
νεδείχθησαν «Ις άπαντα τά ίν τφ Σταδίφ, τη ξιφασκίφ, 
τη σκοποβολή, τφ κολυμβήματι καί τφ ποδηλάτφ άγωνί- 
σματα. Έκ τούτων οι ενδεκα είνε τών Ηνωμένων Πολι
τειών, είτα έρχεται ή 'Ελλάς, άναδείξασα τούς δέκα νι
κήτας. Τρίτον ή Γερμανία, τέταρτον χ> Γαλλία, πέμπτον 
ή Αγγλία. Μετά τούτους έρχονται οί Ούγγροι, Αυστριακοί 

καί Αυστραλοί, νικήσαντες άνά δύο έξ έκατέρας χώρας καί 
τελευταϊον ή Δανία καί ή Ελβετία, σχοϋσαι άνά ένα νι
κητήν.

Ιδού ή κατά Κράτος κατάταξις αυτών.

ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ!

1) F. Β. BURKE νικητής τοΰ δρόμου τών 100 μέτρων.
2) F. Ε. BURKE τών 400 μέτρων.
3) τ. Ρ. CURTIS τοΰ δρόμου 110 μέτρων μετ’ εμπο

δίων.
4) Ε. Η. CLARK τοΰ άλματος είς δψος.
5) Ε. Η- CLARK τοΰ άπλοΰ άλματος.
6) I. Β. CONNOLLY τοΰ τριπλού άλματος.
7) W. w. ΗΟΥΤ τοΰ άλματος ίπί κοντφ.
8) R. GARRET της δισκοβολίας.
9) R. GARRRET τής σφαιροβολίας.
10) ι. ραίνε σκοποβολές διά περιστρόφου υπηρεσίας 

άπό 25 μέτρων.
11) S. ΡΑΙΝΕ διά έλευθέρου περιστρόφου άπο 30 μέ

τρων.
ΕΛΛΑΣ

1) ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ νικητής τοΰ μαραθωνίου δρόμου.
2) I. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ νικητης τών κρίκων, άνήκων είς 

τόν ’Εθνικόν γυμναστικόν Σύλλογον.
3) Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ νικήσας είς την άναρρίχησιν 

ίπί κάλφ, άνήκων είς τον Παναχαϊκόν Πατρών,άλλά τού
του άποσχόντος δηλώσας άπ’ εύθείας.

4) Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ τής σκοποβολής διά τουφεκίου άπό 
300 μέτρων.

5) Π. ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ διά τουφεκίου άπό 200 μέτρων, 
μέλος τής Φοιτητικής Λέσχης καί τοΰ Εθνικού γυμναστικού 
συλλόγου, δ’στις καί τον προέτεινεν.

6) I ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ διά πιστολιού άπό 25 μέτρων, λο-

7) I. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ νικητής σπαθασκίας.
8) Λ. ΠΥΡΓΟΣ νικητής ξιφασκίας μεταξύ διδασκάλων, 

τοΰ ’Εθνικού γυμναστικού συλλόγου.
9) Α. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ νικητής τοΰ μαραθωνίου δρό

μου διά ποδηλάτου, τής Έλλ. Ποδηλατ. Εταιρείας.
10) ΜΑΛΟΚΙΝΗΣ, νικητής είς τόν αγώνα κολυμβητι- 

κής τών 100 μέτρων μεταξύ ναυτών.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1) Κ. SCHUMANN νικητής τής πάλης.
2) Κ. SCHUMANN τοΰ ιππικού εφαλτηρίου άνευ λαβίδων.
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3) Ή όμάς η ύ,πο τον f. HOFMANN ιίς τό δίζυγον καδ’ 
όμάοας.

4) Ή όμάς ή υπό τόν F. HOFMANN ιίς το μονόζυγου 
καδ’όμέδας.

5) A. FLAT0W νικητης ιίς τό δίζυγον.
6) Η. WEINGAERTNER ίις τό μονόζυγου.
7) f. thraun ίις τό διπλοΰν Lawn»Tennis.

. ΓΑΛΛΙΑ

1) GRAVELLOTTK νικητης της ξίφαβκίας.
2) L. FI.AMENG τοΰ ποδηλατικού άγώνος 100 χιλιομέ

τρων.
3) Ρ. MASSON τοϋ ποδηλατικού άγώνος τών 2 χιλιο

μέτρων.
4) ρ. MASSON τοϋ ποδηλατικού άγώνος τών 10 χιλιο

μέτρων.
5) Ρ. MASSON τού ποδηλατικού άγώνος πρός χρόνον στρο- 

φής^αιίβου.

Μάοσων, "Ελλιοτ καί Μπόλαντ, Σμώλ καί Φλάκ, Ίένσεν 
καί Τσιούτερ, χαίρετε αδελφοί αγαπητοί, χαρεΤτε τάς 
νίκας σας καί άγετε εύχαριατημένοι είς τάς πατρίδας σας 
ΐνα άπολαύσητε τών νικών καί άγώνων οας τούς καρπούς. 
Χαίρετε καί έν τώ έπανιδεΤν.

Σείς δέ ομοεθνείς καί αγνοί πατριώται άφοσιωμένοι, 
Λούη καί Μητρόπουλε, Άνδρικόπουλε καί Όρφάνίδη, 
Βασιλακε καί Μπελόκα,Καρασεέδά καί φραγκούδη,Γεωρ- 
γιάδη καί Πύργε, Κωνσταντινιδη καί Μαλοκίνη, χαρεί- 
τε καί άαπασθεϊτε τό ιερόν αύτό χώμα, όπερ σας έγέν- 
νηοεν, αλλά πρός Θεού μήν άναπαυθήτε. ΓρηγορεΤτε, 
ναι, γρηγορεΤτε διά τήν προσεχή ελευοιν τοΰ νυμφίου.

Φ. ΠρΙντεφης.

ΕΙΣ ΤΟ ΚΥΜΑ

Η ΦΥΪ1Σ

ΑΓΓΛΙΑ

1) L. ELLIOT νικητης ιίς την £p«tv τών βαρών διά μιάς 
χειρός.

2) J. ρ. boland νικητές τοϋ άπλοϋ Lawn-Tennis.
3) j. ρ. boland νικητης τοΰ διπλού Lawn· Tennis·

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ί) A. HAJOS GUTTMANN τοΰ άγώνος κολυμβητικίς 100 
μέτρων.

2) A. HAJOS GUTTMANN του άγώνος κολυμβητικής τών 
1200 μέτρων.

Πήγαινε κύμα γαλανό, 
Πήγαινε κύμα *στό  καλό 
καί πάρε αύτό τό δάκρυ 
καί φέρε το ’οτ’ άντικρυνό 
πέρα, ο’ εκείνο.τό γιαλό 
στήν άμμουδχα ’στήν άκρη.

ΑΥΣΤΡΙΑ

1) Ρ. NEUMANN τοϋ άγώνος κολυμβητικής 500 μιτρών.
2) AD. SCHMAL τοϋ δωδικαώρου ποδηλατικού άγώνος.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

1) Ε. X. FLACK τοϋ δρόμου 800 μιτρών.
2) Ε. X. FLACK τοϋ δρόμου τών 1500 μέτρων.

ΔΑΝΙΑ
1) W-.: JEN§EN νικητης ίις την άρσιν βαρών ίιά δύο 

χιιρών.
ΕΛΒΕΤΙΑ

1) L. ZUTTER νικητές είς τό ιππικόν ίφαλτηριον μετά 
λαβίδων.

ΈκεΤ μια κόρη μοναχή 
μέ μαύρα μάτχα καί λευκή, 
’σάν κρίνο θ’άπαντήοης, 
‘Αν ένθυμήται μια ψυχή, 
άν έχη αγάπη μυστική 
αύτό θά τήν ρωτήοης.

Κι’ αν τήν ίδής νά όρκισθή 
νά χύση δάκρυ φλογερό 
τό δάκρυ μου μή δείξης. 
Κάμε άφρους νά δροοισθή 
μεα’ 'ατό λευκό σου τό νερό 
τό δάκρυ μου νά πνίξης.

Μ’άν τήν-ίδής νά μ’άρνηθή 
τό'δάκρυ μου τό φλογερό, 
ΈκεΤ ’σάν οταματήσης .
νά δείίης, ίσως λυπηθή 
καί μαύρους κάμε ατό νερό 
άφρούς νά τήν λύπησης.

ΧΡ. βΑΡΑΒΝΤΗΧΕΠΙΛΟΓΟΙ

Ρ. Γχορριτ

Ιί· Κόννολν Λ· ΈΚλιοι Ν. ΆνδφίχόχοοΙος Β. IWA«p

Καί ήδη εύχαριοτήοωμεν καί χαιρετίσωμεν τούς φι- 
λοτίμως άγωνισθέντας καί νέους όλυμπιονίκας μας, χαι- 
ρετίσωμεν τούς τόσον έκθύμως,αύθορμήτως καί μετά τό
σης αύταπαρνήσεως παρασχόντας εαυτούς όργανα τής 
μεγάλης toQ άγώνος ιδέας, χαιρετίσωμεν.τούς προμηθείς

Πάντες ουτοι έπαίιως συνέτεινον είς τήν άναγέννησιν 
τών άγώνων, πάντες συνέτρεξαν είς τήν επιτυχίαν τοϋ 
μεγάλου σκοπού,πάντες συνετέλεσαν είς τήν λαμπρότητα 
καί μεγαλοπρέπειαν τής έκτελέσεως των άποφαοιοθέντων. 

• Καί ήδη.πάντες ήμιΤς εύγνωμονοΰντες πρός τούτους 
άναπεμψωμεν τάς δικαιοτάτας καί μυχιωτάτας ύπέρ αυτών 
εύχάς καί τάς εύχαριστίας μας, τήν άιδιον εύγνωμοσύ- 
νην μας, τάς άπειρους χάριτάς μας καί τά θερμότατα 
καί ειλικρινή συγχαρητήριά μας.

Χαίρετε οθεν Βούρκε καί Κούρτις, Κλάρκ καί Κο- 
νόλυ, Χούτ καί Γκάρετ, Πάνε καί Σιούμαν, Φλάμαν καί

ΕΠ ΑΝΟΡΘΠΣΙΣ

Νομίζω, δτι τό ίμβαδόν τών διατών έν τφ Σταδίφ ίχ« 
άκριβίοτιρον ώς έξης :

Λ' Ζα..- οπ—
Β'. ζώνη 30 > 660

1,380

έδώλια=ίδώλ. 720 
» 22 » »

’Εδώλια 
Πολλαπλασιαζόμινα πρός 25 θέσεις ώς 9ΰ- 

ναται νά πιριλάβη έκαβτον έίώλιον = 34,500

Σημ. Συμφωνούμιν, μι την διαφοράν, οτι τά έδώ- 
λια τώ» κιρκίδων της σφινδόνη; πιριλαμβάνουβι πλιίονας 
δια,τάς.

Λ. Φίαμμάν
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ΜΗ .

Θέλεις ro πνεύμα έν εύρροαύνη 
*«i τήν καρδίαν νά ήαυχή ;

Θέλεις τον βίον σου νά ήδύνη 
έν #«ίφ: χάριτι καί εύχί) 

δΛ»; ή φύθις ;
Θέλεις ούδέποτε νά γνωρίοης 

τι έβτι πόνος καί τί ύδύνη ·, 
Μή άγαπήσης !

Τ&ν στεναγμών καί ρεμβών ό τιβος 
θέλεις ούδόλως νά θ' άπειΛή ; 

νά σε φαιδρύνη δ γαύρος Φοίβος 
χ' ή' Φοίβή νύκτωρ νά 0οι λαλ§ 

θοφάς μυήσεις ;
νά εΰρηΐ βάθιν νά θταματήαης 

παντού καί πάντοτε, ώς β κύβος ; 
Μή άγαπήσης I

Μέ τδ μειδίαμα ή ζωή σου 
ώς άνθος, αύρα η ώς έλπίς 

με ψειθάλλειαν κυπαρίσσου 
νά διαβαΐνη έπιθυμείς ; 

Ποθείς νά ξήθης 
ζωήν 9tv ξή ούραν&ν ή κτΐθις ; 

Μίαν παραίνεσιν ένθυμήθου : 
Μή Αγαπήθης I

Θέλεις νά τρέχης ίπί ξεφύρων 
είς τούς Αέρας τ&ν ύψηλάν, 

φίπτων $ * έκείθεν έν βλέμμα εΐρον 
και τ&ν Ανθρώπων περιγελ&ν 

τάς χούφας χρίσεις, ~
νά καταθκώψης, νά μνκτηρίθης 

τήν βγελυγμίαν τ&ν ποδογύρων ; 
Μή άγαπήσης I

Μή Αγαπήσης, ούχί ! Ό έρως 
τοΐς πλείθτοις είναι άχθος βαρύ . . . 

δουλής Μεγάλης τδ μόνον μέρος 
έν ω b άνθρωπος Απορεί . . .

Έάν τολμήθης 
άσκέπτως . . . , τότε θά έννοήσης 

τήν σήν βλακείαν, πλήν παρακαίρως.... 
Μή άγαπήθης !

Έδέμ καί Χάους δ έρως πάλη ! 
’Τφαλος 1 Σύγχυθις ! ! δαβυλών I ! !

Φώς καί σκότίαν φίρδην προβάλλει, 
ώς διά πρίσματος Ανακλ&ν . . . 

Μή προχωρήσης I 
Συνάμα δν καί μή ί>ν εύρήθεις 

δ δήποτ’ αίσθημα, ώς ίν ζάλη, 
&ν άγαπήσης !

Άλλ' &ν είς λείον μυρσίνης κλώνον 
τρυγάν’ Ακούσης νά μονσουργή, 

μετά θελξίπικρον δ’ ένα «τόνον 
τήν σήν καρδίαν φλόξ τις γοργή 

είς συγκινήσεις 
διαθερμάνη και δάκρυ χύσης . . . , 

τότε δή τότε 1 Πλήν . . . τότε μόνον 
Νά Αγαπήσης !

Κων)πολις. Λ· Μ*λεββόπουλος

ΚΟΝΙΑΚ
ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΖ ΘΗΡΑΣ

Πασίγνωστου τυγχάνει δτι ή Θήρα παράγει τούς χριστούς 
οίνους, οί όποιοι κατέστησαν όνομαστοί άνά τήν ΰφήλιον διά 
τήν έξαίρετον αύτών γεϋσιν χαί το θαυμάσιου αύτών φυσι
κόν άρωμα χαί χρώμα. Έκτών έχλεκτοτέρων ε’ιίών τών 
οίνων τούτων ήρξατο άπό τίνος κατασκευαζόμενον ίν Θήρψ 
ίξαίσιον καί λαμπρότατου κονιάκ, όπερ βαθμηδόν καταλαμ
βάνει παρά τοΐς καταναλωταΐς τήν πρεπουσαν αύτφ θεσιν.

Ο κ. Δημ. Καρράς εις τών σπουδαιοτάτων άμπελοκτη- 
μόνων και οινοπαραγωγών τής Θήρας “δρυσεν αύτόθι μέγα 
εργοστάσιου ειδικού είς το εΤδός του και καθ ’ δλους τούς ο
ρούς τών νεωτάτωυ καί τελειοτάτων συστημάτων, όπερ άπό 
τινων έτών λειτουργεί ίντελέστατα καί μόλις άπό τοϋ πα
ρόντος ε’τους ήρξατο νά παραδίδη είς τήν κατανάλωσή κο- 
νιάκ ίντελεστατον γνήσιον καί λαμπρότατον άποκλειστικώς 
ίξ άποστάξεως άριστων αίνων καί αληθώς γνήσιον Eau de 
vie de vin.

Εν Θήρα ύπάρχει γενική άποθήκη διά τήν χονδρικήν 
κατανάλωσιν, καί δέχεται ήδη παραγγελίας.

Υποκατάστημα ίν Άθήναις δδδς Καλαμιώτου
άρςθ. β-4.

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΙΩΑΝΝΔΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΧ

ΆθΛναι όδός Έρμου άριΟρ. ΙΟ ΆβΛναι
Πάροδος Εύαγγελιστρίας

JEAN TH. JOA NNIDES
CHIRURGIEN-DENDISTE

Athenes Rue d’Hermes Λίο 40 ALthenes

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

’Ολόκληρος οδοντοστοιχία άνω καί κάτω σιαγόνος. Δραχ. 100 
"Εκαστος τεχνητός δδούς. ’ "
Εκάστη ένσφράγισις. . 

Διά χρυσού.......................
Εξαγωγή όδόντος ή |ίζης 

Καθαρισμός όδόντων
θεραπεία: στόματος καί ούλων δωρεάν, ώς ίπίσης δίδον

ται δδηγίαι περί συντηρήσεως στόματος, ούλων καί όδόντων.
Δέχεται καθ’ ίλην τήν ημέραν, δδός Έρμου, είσοδος δ- 

δός Ευαγγελίστριας 10.
ΣΗΜ. Πάσα εργασία ίκτελεΐται ίπιστημονικώς καί μετά 

τής αύτής ώς πάντοτε άκριβείας καί στερεότητος.
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. » 3
. » 5
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ,,ΦΥΣΕΩΣ“

ΟΙΝΟΣ ΑΝΘΟΣΜΙ ΑΣ
SAMOY

Π· Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΔθΗΐνΛΙ

Όδδς Νίκης". Όπισθεν ξενοδοχείου 'Αγγλίας άρ. 4.

VIN DE SAMOS MUSCAT 

Ρ· A PAPADIMITRIOU 

ΑΤΗΪΛΈβ
Rue Niki derriere I' hotel Angleterre
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θρησκεία καί έπιστήμη... ... ...............................
Κυνικά καύματα καί έτήσια.................................................
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Περί γηγενούς βερμότητος .................................................
Τό πάνθεον τών διαπρεπών 'άνδρών ...................
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Ωκεανοί καί ήπειροι ... ..................................
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Ή όμοιότης καί ή ποικιλία έν τή Φύσει ... ...
Άγρα τίγριδος ... .................................
Ό μέλας 5φις ... ..................................
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» » (συνέχεια).....................
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ΑΙ παράϊοξαι περιπέτεια: ένός ρώσσου σοφού 
. Έπίσκεψις Θήρας μετά τρεακοντΜτή απουσία·»
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