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ΑΘΙΙΝΆΙ, τή 17 Φεβρουάριου 1896-

Ποφακαλοΰνται οί συνδρομ.ητα( μας
νά είδοποιώσι "S γραφείου δταν δέν λαμ βάνωσι τδ ψύλλον έγκαίρως.
Οί έν Πάτραις συνδρομηταί μας παοακαλοΰντα: πάσαν αΐτησιν αύτών νά
άπευθύνωσι προς τον ανταποκριτήν μας
κ. Κωνστ. ΆνδροΟσσον, διευθυντήν τοΰ
ββλιοπωλείου ή «Εστία».

II ΕΠΙΣΤΗΜΙΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
Καύματα κατ άμυχαί.

Θεραπεύονται εύκολώτατα διά τοϋ εξής άπλουστάτου μέσου. Λάβετε τήν λευκήν καί λεπτήν
επιδερμίδα ήτις εύρίσκεται εις τό εσωτερικόν τοϋ
φλοιοΰ τοϋ ώμου ώοΰ καί έπιθέσκτέ την έπί τής
πληγής. Οί πόνοι καταπαύουν έντός ολίγου καί
ή ΐασις επέρχεται τάχιστα.
Εύκοιλίότυς
Στύψατε έν λεμόνιον έντός φλυτζανίου μεγά
λου μεγέθους καί γεμίσατε κατόπιν αυτό δια ζέ
οντος ΰδατος σακχαρωμένου. Έντός ολίγων ώοών
ή ένόχλησις καταπαύει.

Τά άκοοατήοια tftc ΒονλΑς

ματικού ίππου. τοΰΟ’ όπερ πρώτην φοράν συνέβαινεν είς γαλλικόν Οέατρον. Σημειωτέον ότι δ
ίππος ούτος έξετέλει άριστα τό μέρος του σκιρτών είς τόν άέρα καί χρεμετίζων χάρις ε’ις τό
έξης τέχνασμα, Τό ζωον ΰπεβάλλετο εις αυστηράν νηστείαν, κατά τήν ώραν δέ τής παραστάσεως είς ΰπηοέτης άπό τών παρασκηνίων τοϋ
έδείκνυε τό χόρτον τής τροφής του καί η θεα
του προΰκάλει τήν ζωηρότητα τοΰ ίππου. Τό
τέχνασμα αύτό πολύ συνετέλεσεν είς τήν επιτυ
χίαν τοΰ έργου, πολλοί οέ συνέρρεον εις τό θέατρον εκ περιέργειας όπως ίδωσιν ίππον ύποκρινόμενον τόσον καλά τό μέρος του.
Β
Ότε δ μέγας Σουλιμάνος ώδευε μετά το.ϋ
στρατού του πρός κατακτησιν τοΰ Βελιγρα
διού. πτωχή τις γυνή παρουσιάσθη πρός αυτόν
παραπονουμένη ότι οί στρατιώται άφήρπασαν τά
κτήνη τ' αποτελοΰντα την μόνην της περιουσίαν
—Πολύ βαθειά Οά έκοιμώσουν, είπε γελών δ
μονάρχης, διά νά σέ κλέψουν χωρίς νά τό καταλάβης·— Ναί, άπήντησεν εΰθαρσώς ή γραία,
έκοιμώμουν τώ οντι μέ όλην τήν ησυχίαν, διότι
έπίστευα ότι ή Μεγαλειότης Σας ήγρύπνει επί
τής περιουσίας τών υπηκόων της. Ή απαντησις ήρεσεν είς τόν Σολιμάνον. όστις άπεζημίωσε τήν παθοϋσαν ήγεμονικώς.

»
Ζωγράφος τις εδειξε πρός τόν μέγαν Άπελλήν εικόνα παριστώσαν τήν Άφροδίτην φέρουσαν πολυτελεστάτην άμφίεσιν καί του έζήτει
τήν γνώμην του.'
—Παρατηρώ, άπήντησεν δ Άπελλής, ότι ε
πειδή δέν ήδύνήθης νά κάμης τήν Άφροδίτην
ώραίαν, τήν εκαμες πλουσίαν.

ΤΟΪ SAAONIOT ΚΑΙ ΤΟΪ ΔΡΟΜΟΥ

Βλέπο ν τί συμβαίνει είς τήν Βουλήν
διά νά λάβουν προκαταβολικός μίαν ιδέαν
περί τών προσεχών Πανελληνίων άγώνων.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Κατά τήν παράστασιν τής τραγωδίας Ά νδρομέδας τοϋ Κορνηλίου, έν ετει 1650 ό
ΙΙήγασσος άντεπροσωπεύθη έπί σκηνής διά πραγ

Ειλικρίνεια.
—Νά σοϋ πώ, φίλε μου. ’Ο,τι άλλο θέλεις
ζήτησέ μου. άλλά Βιβλία δχι.
—Μά γιατί;
— Γιατί τά δανειζόμενα βιβλία δέν έπι
στρέφονται. Νά, βλέπεις τήν βιβλιοΟήκυν
μου; Κατιιρτίσθη άπό βιβλία ποϋ μοΰ έδάνειόαν οΐ φίλοι μου.

—Κατίνα! λέγει ή μητέρα πρός τό κορι
τσάκι τιις- πήγαινε είς τό χασάπη δίπλα
καί κύτταξε άν έχμ ποδάρια άρνίσια.
Ή Κατίνα μεταβαίνει καί έπιδτρέφει
μετ' ολίγον.

Γ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

—Μαμμά. δέν ήμπόμεσα νά ίδώ άν έχμ
άρνίσια ποδάρια ύ χασάπης.
— Γιατί;
—Γιατί... έφοροΰδε τά παπούτσια του.

Άκρην άωτον πευιποιήσεως έν τινι έστιατορίω.
— Βασίλη! τί είνε αύτό τό αύγόν δποϋ
μού έφερες; Έχει μέσα ϊνα πουλί!
—ΜπάΙ... μήπως επιθυμείτε νά σάς τό
■ψήσω.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ειδήσεις.

Ή έπί τής δεξιώσεως ειδική επιτροπεία τών
'Ολυμπιακών Άγώνων εξέδωκε κατ' αυτας προς
τούς κατοίκους τών Αθηνών τήν εξής προκηρυξιν:
Συμπολίται.

«Μετά τεσσαράκοντα πέντε ημέρας ή ήμετέρα
πόλις θά γείνη τό πρώτον Οέατρον τών έπ' αίσι
οι; ιδρυόμενων νέων διεθνών 'Ολυμπιακών αγώ
νων. Άποοεχθέντες δέ τήν είς τήν πόλιν τής 'Α
θήνας προσενεχθεϊσαν τιμήν θά εχωμεν τήν ευ
καιρίαν νά ξενίσωμεν χιλιάδας ξένων, οϊτινες Οά
σπεύσωσιν άγωνισταί καί θεαταΐ τών άγώνων.
«Τούς παμπληθείς τούτους έπισκέπτας τής ήμετέρας πόλεως θά γοητεύση πάντως ή ιδέα, ότι
παρίστανται είς τήν έπίσ-ημον καί πανηγυρικήν
άναβίωσιν τών γυμναστικών άγώνων έν αύτή ε
κείνη τή άρχαϊα Ελληνική γή, ήτις ύπήρξεν ή
μήτηρ τής γυμναστικής. 'Εμπνευσμένοι θά θαυμάσωσι τά τοπεΐα, έν οίς εδρασεν ό άργαϊος'Ελληνικός πολιτισμός καί τά αριστουργήματα τής
αρχαίας τέχνης. καί θά θέλξη αύτούς ή θέα τών
καλλονών τής Έλληνίδος φύσεως, ένδεδυμένης
τήν εαρινήν αύτής περιβολήν.
« Άλλα ταϋτα πάντα οέν άρκοΰσι. Δέν πρέπει
νά περιορισθώμεν έπιδεικνύοντες εις τούς φίλους
τής Ελλάδος καί τής γυμναστικής την κληρο
νομιάν τοΰ αρχαίου κόσμου καί τά θαυμάσια τής
'Ελληνικής φύσεως. Μέ βλέμμα έταστικόν θά ζητήσωσι νά ί'δωσι καί τήν νέαν 'Ελλάδα. Ή έπίσκεψις δέ αΰτη χάριν συμφέροντος έθνικοϋ καί
γάριν καρποφόρου έν τώ μελλοντι ευφημίας αυ
τής τής πόλεως τών ’Αθηνών δέον νά άφήση ε’ις
τούς έπισκέπτας τάς άρίστας τών έντυπώσεων.
Έπιοείξωμεν τήν πόλιν ήμών ού μόνον φιλόξενον
καί χαίρουσαν άλλά καί ευπρεπή, κεκαλλωπισμένην, εϋ ήγμένην.Κοσμήσωμεν τούς οίκους ή
μών, τά καταστήματα καί τάς οδούς δια ση
μαιών,ταπήτων καί άνθέων, συμπληρώσωμεν τόν

αύξηθησόμενον φωτισμόν τής πόλεως δ’. ’ ιδιωτι
κής φωταγωγίας, μεταβάλωμεν πάσα-; πλατείαν,
παν τμήμα, πάσαν γωνίαν τής πόλεως είς εστίαν
καλλωπισμού καί ευθυμίας.Χειραγωγήσωμεν τούς
ξένους καί έγκολπωθώμεν αύτούς, άναλογιζόμενοι, ότι κατά εάς ήμέρας τών άγώνων επιβάλ
λεται είς πάντας ήμας νά δεξιωθώμεν αυτούς ώς
φιλόξενοι οίκοδεσπόται, έκ τών ίδιων μάλλον δαπανώντες ή πλεονεκτικά κέρδη καραδοκοΰντες.
Έπιδιώξωμεν μεταξύ τών έπισκεοθησομένων η
μάς αγαπητούς τής πόλεως πελάτας, εθνικούς τής
'Ελλάδος έκτιμητάς καί φίλους, στηρίξωμεν τήν
αληθή φιλελληνισμόν διά τε τής έπιδείξεως τών
αρετών εκείνων τής Ελληνικής φιλοξενίας, ήτις
πάντοτε πάντας έσαγήνευσε καί διά τής εύκοσμίας τής πρωτευούσης τοΰ ελευθέρου 'Ελληνι
σμού.
α Πεποιθότες έπί την φιλόφρονα παρα τών κα
τοίκων τών ’Αθηνών αποδοχήν τών ήμετέρων ύπομνησιων, άπευθύνομεν είς τούς ήμετέρους συμπολίτας τά έκ τών προτέρων συγχαρητήρια επ'
έλπίσιν άγαθαΐς,
'υ Πρόεδρος
I. ΚΟΚΙΔΗΣ

Συνταγματάρχης
Ό Γραμματεύς
Μ. Π. Λάμπρος

—Μετά τινας εβδομάδας άφικνεϊται ενταύθα
έξ ’Αμερικής ή κυρία Mistean άρίστη δρομεύς
“Ερχεται ΐνα λάβη μέρος είς τόν μαραθώνειον
δρόμον καί είναι ηλικίας τριάκοντα ετών.
— Ή ύπο τού δήμου Πειραιώς συστασα επι
τροπή πρός διακόσμησιν τής γείτονας πόλεως
κατά τήν προχθεσινήν της συνεδρίασιν διήρεσε
τήν διακόσμησιν είς διαρκή καί έκτακτον. ΊΙ
διαρκής άφορμ τόν λιμένα καί τήν καθαριότητα.
Ό λιμήν θά σημαιοστολισθή άπό τού Τελωνείου
μέχρι τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού καί θά κανονισθώσε τά τής άποβιβασεως τών ξένων. Τούς
άμαξηλάτας καί τούς λεμβούχους θά έπιτηρώσιν
ύπαξιωματικοί τοΰ Β. ναυτικού. Τό σχέδιον τής
εκτάκτου διακοσμήσεως άνετέθη είς τριμελή έκ
μηχανικών επιτροπήν. Ειδικά! επίτροποι! συνέ
στησαν δια την καθαριότητα.
— Έτελείωσε κα! τό ζήτημα τοΰ εκτάκτου
φωτισμού κατα τούς αγώνας μετά τής εταιρίας
τού φωταερίου καί τών αντιπροσώπων τοΰ”Αουερ.
Κατά τάς γενομένας συμφωνίας αί πλατεϊαι ’Ο
μόνοιας καί Συντάγματος καί ή όδός Σταδίου θέλουσι φωτισθή διά ράβδων σιδηρών μετά φωτο
βολίδων διαφόρων σχημάτων. Ή όδός Φιλελ
λήνων δια πολυφώτων φωταερίου συστήματος
Σίμενς,καί ή λεωφόρος Πανεπιστημίου 'Αμαλίας
καί Όλγας μέχρι τοΰ Σταδίου διά πολυφώτων
“Αουερ.
—Κατά τό καταρτισθέν πρόγραμμα τών ά
γώνων τήν πρώτην ήμέραν τών άγώνων θά γίνωσιν αί έορται τής ένάρξεως έν τώ Σταδίω, τήν
οευτεραν οί αγώνες δρόμων συμπεριλαμβανομένου
καί τού Μαραθωνείου, τήν τρίτην αγωνίσματα
γυμναστικής και τήν τετάρτην αγώνες ξιφασκίας
καί πάλης. Μετά ταϋτα θά άρχίσωσιν οί έκτος
τοΰ Σταδίου άγώνες.Οΰτω τήν πέμπτην ήμέραν
θα γείνη ό άγών σκοποβολής, τήν έκτην άγώνες
ναυτικοί, τήν έβδόμην οί τής ποδηλασίας καί
τήν όγδόην έν τώ Σταδίω οί άγώνες εις τό κρί
κετ, τό ποδόσφαιρον καί τό λόουν-τέννις. Ή έννάτη ώς κα! ή τελευταία τών άγώνων θά άφιερωθή δια τήν εν τώ Σταδίω διανομήν τών βραβεί
ων.
—Ή είσοδος είς τό σκοπευτήοιον κατά τόν
άγώνα τής βολής ώρΐσθη είς δραχμάς τρεις. Ε

πειδή δε ενεκα τοΰ αριθμού τών αγωνιστών ό α
γών ούτος δυνατόν νά διαρκέση ύπέρ τήν αίαν
ήμέραν, ώρίσθησαν καί διαρκή εισιτήρια άντί
δραχμών πέντε έκαστον.
—Ό άγών τής βολής έκανονΐσθη ώς έξής. Δι'
όπλου, είς άγών έξ άποστάσεως μέτρων τριακοσίων καί άλλος είς διακοσίων. Διά περιστρόφου
υπηρεσίας εις άγών έξ άποστάσεως μέτρων 25.
Διά περιστρόφου έλευθέρου είς άγών έξ άποστά
σεως μέτρων 30 καί τέλος διά πιστολιού έξ άπο
στάσεως μέτρων 25 "Εκαστος διαγωνιζόμενος
θά καταβάλη δραχμάς πέντε δι’ έκάστην σειράν
άγώνων, έκαστη τών όποιων θά άποτελήται διά
τά τουφέκια έκ δέκα βολών καί έξ βολών διά
τά περίστροφα καί πιστόλια.
—Ό έν Όλλανδίμ πρόξενος τής Ελλάδος κ.
Λέμαν, διατριβών ένταύθα, προσέφερεν ύπέρ τών
’Ολυμπιακών άγώνων δεκακισχιλίας δραχμάς.
—Ή έπί τής δεςιώσεως τών ξένων έπιτροπή
έξέδωκεν ώραίαν πρός τούς κατοίκους εκκλησιν
δι' ής προτρέπει αύτούς νά διακοσμήσωσι κατά
τάς έορτάς τάς οικίας καί τάς νύκτας φωταγωγήσωσιν αύτάς.
— Ό έλλην μουσουργός κ. Σπ. Σαμάρας ανήγγειλεν ότι θά ελθη ενταύθα, όπως αύτοπροσώπως διευθύνη τήν έκτέλεσιν τοΰ ύμνου του τοΰ
ποιηθέντος ύπό τοΰ κ. Κωστή Παλαμά. Ό ύ
μνο; διενεμήθη πρός εκγύμνασιν είς τούς διαφό
ρους μουσικούς συλλόγους.
—Είς Βερολΐνον παρηγγέλθησαν δάδες νέου
συστήματος μέ ώραίον καταυγάζον λευκόν φώς,
αΐτινες θα χρησιμεύσωσι δια τα; διενεργηθησομένας λαμπαδοφορίας.
—Θεωρείται ώς βέβαιον ότι μέχρι τής 9 Μαρ
τίου θά εινε έτοιμον τό Σταδιον, ήμέραν όρισθείσαν διά τούς δοκιμαστικούς άγώνας τών έλληνικών σωματείων.
—Τήν παοελθοΰσαν Κυριακήν έγένετο καί
δευτέρα δοκιμή τοΰ Μαραθωνείου δρόμου Άμφότεροι οί δρομείς κκ Γιαννούλης καί Γρηγορίου φέροντες ώς μόνον ένδυμα ναυτικήν φλανέλλαν, κοντήν περισκελίδα καί λεπτότατα 'υπο
δήματα. εξεκίνησαν εκ Μαραθώνος τήν 8 πρωι
νήν ώραν καί εψθασαν είς τό έπί τής όδοΰ Κηφισσίας γυμναστηριον «τοΰ 'Εθνικού γυμναστικού
συλλόγου» ό μέν κ Γιαννούλης τήν 12 παρά
1)4, ό δέ κ. Γρηγορίου δέκα λεπτά μετ’ αύτόν.
Ό κ. Γιαννούλης όμως διέτρεξεν έφ' άμάξης
πέντε χιλιόμετρα κα! επομένως ή νίκη άνήκει
εις τόν δεύτερον έλθόντα
— Έκανονίσθησαν παρα τής ειδικής έπιτροπής
τά καθέκαστα τοΰ Μαραθωνείου δρόμου,άρχομένου από τοΰ 48ου χιλιομέτρου μέχρι τής σφεν
δόνης τοΰ Σταδίου. Ή έκκίνησις γενήσεται τήν
1 μ μ. ώραν, έκαστος δέ δρομεύς θά παρακο
λουθείται ύπό έπόπτου.
—Οϊ έν τώ Σταδίω δρόμοι εσονται 5, ήτοι
100 μέτρων. 400, 800. 1500 και 110 μετ’έμποδίων.
—Χάριν τών ξένων καί πρός τιμήν τών νι
κητών γεννήσεται μεγάλη αρχαιολογική εκδρομή
είς ’Ελευσίνα, 'Επίδαυρον καί 'Ολυμπίαν.
—Λέγεται ότι μετά τούς Διεθνείς 'Ολυμπια
κούς άγώνας ϊδρυθήσονται. άγώνες Πανελλήνιοι,
τελούμενοι κατά διετίαν εις τό Στάδιον.
—Παρηγγέλθη μεγάλη ποσότης θυρεών, κον
τών καί σημαιών, άτινα Οά τοποθετηθώσιν είς
τάς οδούς τής πρωτευούσης.
—Γενήσονται προς τούτοις κατά τούς άγώνας
καί διαγωνισμοί ξιφομαχίας μεταξύ μαθητών κα'ι
μεταξύ καθηγητών. ’Επίσης καί άγώνες κολυμβητικής. ,
—Ό άνδριάς τοΰ’Αβέρωφ άπεφασίσθη νά στηθή είς τήν πρό τού Σταδίου πλατείαν.
—Οί αθλητικοί σύλλογοι τής Λειψίας κα!
τοΰ Στεττίνου έδήλωσαν ότι δέν θά μετάσχωσι
τών 'Ολυμπιακών αγώνων.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΤΟ «ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ». Αϊσθησιν παρήγορον
καί έθνικήν αυταρέσκειαν έυποιεΓ ή έσχάτω:
ύπό τοΰ κ. Λ. Καμηλιέρη δημοσιευθεϊσα ώ
ραία μονωδία. Είναι ή πρώτη γνησίως έλληνική
ρομάντσα ή ούδέν κοινόν έχουσα πρός τάς
μέχει τοΰοε έκδοθείσας τοιαύτας

3

Δελτίον τών ’Ολυμπίων

Δελτίον τών ’Ολυμπίων

2

ΤΟ «ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ» τό χαριτωμένον αύτό
δοκίμων τής κλασικής μουσικής, έν ώ ό έμβριθης συνθέτης έγνω νά συνδυάση τόσον έπιτυχώς
τήν αισθηματικήν τρυφερότητα τής ιταλικής μου
σικής πρός τήν σφριγηλήν σοβαρότητα τής γερ
μανικής, είναι οιωνός αριστος διά τό μέλλον τής
μουσικής έν Έλλάδι.
Είναι μικρόν τό έν λόγω μουσούργημα, πλήν
νεαν οδόν, νέους ορίζοντας διανοίγει είς τούς αλη
θείς θιασώτας τής μουσικής.
Τήν αδυσώπητο·/ πραγματικότητα σεβόμενοι
δέν δυνάμεθα άλλ’ ή νά όμολογήσωμεν, ότι άτυχώς έν Έλλάδι, άντιθέτως πρός τήν άναμφισβήτητον έπίδοσιν, πρός τήν κατ'άλματα πρόο
δον τής τε ’Επιστήμης καί τών Καλών Τεχνών
καρκινοβατοΰμεν ύπό εποψιν μουσικής.
"Εναυλος είσέτι είς τάς άκοάς ήμών δ ακρά
τητος ένθουσιασμός μεθ' ού έχειροκροτήθησαν
κα! κατά κόρον έπανελήφθησαν μελοποιήματα
κα! κωμειδύλλια, άτινα έν τή Έσπερΐφ οίκτρώς
θά άπετύγχανον καί έξ άπαντος θα έσυρίζοντο
ύπό μουσικώς προηγμένου κοινού.
Είναι καιρός πλέον ν' άπαρνηθώμεν τήν έλεεινήν, τήν έξαμβλωματικήν, τήν έκτεθηλυμένην αυτήν μουσικήν, δι’ ής είς τά όμματα τών
ξένιον άποδεικνυομεθα άμουσοι καί όπισθοδρομικοί, νά έγκύψωμεν δέ απ' έναντίας είς τήν άληθή. ε’ις τήν πραγματικήν, εις τήν σοβαράν μου
σικήν τών δοκίμων κα! υπέροχων συνθετών. Ευ
τυχώς ή άοχή έγένετο καί ή «άρχη είναι τό ήμισυ τοΰ παντός».
Διό συγχαίρομεν από καρδίας τον κ. Λ. Καμηλιέρην.διότι πρώτος έπελάβετο τοΰ έργου.
Ό νεαρός καί συμπαθής συνθέτης τυχών εκ
φύσεως ούχί κοινοΰ μουσικού ταλάντου έκαλλιέργησεν αύτό καί ετελειοποίησεν εν τώ διάσημο»
Ώδείω τής Νεαπόλεως, ένθα έτίμησε τό 'Ελλη
νικόν άνομα, πάνυ δικαίως επισπασας αμεριστον
τήν έκτίμησιν τών καθηγητών του. Τρέφομεν δέ
βάσιμον έλπίδα. ότι θά ευδοκίμηση έν τώ δυσχερεϊ στάδιο» όπερ αύθορμητως εξέλεξε, καθότι
μέχρι λατρείας αγαπά τήν τε μουσικήν καί τήν
γενέτειραν.
Ή ΐδωφυια κα! ίκανότης τοΰ εϋέλπιδος μου
σουργού έξετιμήθη δεόντως καί έν Άθήναις, κα
θότι μόλις αφικόμενος διωρισθη διευθυντής τής
όςχήστεας τοΰ 'Ομίλου τών Φιλομούσων. Όργανιστης τοΰ καθεδρικού ναοΰ τών καθολικών.
Καθηγητής τής μουσικής έν τώ Λεοντείω Λύ
κεια». καθηγητής τής χορωδίας τών εσωτερικών
τοΰ ’Αρσάκειου καί Διευθυντής έν γένει τής χο
ρωδίας τών τε έσωτερικών καί εξωτερικών μα
θητριών τοΰ εν λόγω εύαγοΰς ιδρύματος.
Έσμέν βέβαιοι ότι ό κ. Καμηλιέρης δέν θά
περιορισθή μόνον εις τό «Π α ο ά π ο ν ο νο,άλλ’
ότι νέαι μουσικοί συνθέσεις θα ένισχύσωσιν ετι
μάλλον έν ήμϊν τήν έξαίρετον 'ιδέαν, ην περί αύ
τοΰ εχομεν σχηματίσει, πεπείσμεθα δέ, ότι οί
άληθεϊς λάτραι τής μουσικής θα ύποστηρίξωσιν
έρρωμένως τον νεαρόν μουσουργόν χαριν τής μου
σικής καί τής πατρίδος.

ΑΤΜΟΜΤΛΟΙ

η

Δ. Σ. Λ0ΓΜ0Ϊ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ

Τιμολόγιου άλεύρων τοϊς με’ρπτοϊς
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη ποιότης............................ *<«· 4θ
43
Ψ1ΛΟΣΙΜΙΓΔΑΛΑ........... ;
ΑΖΓΠΜΑ Ρωσσίας εκλεκτή Α'
41
ΑΛΕΥΡΑ ΑΑΑ' .........................
38
ΑΑ'............................
38
κ:τυράτα....................
36
δ’ύτερα..... . . .........
2Χ
τρίτα...........................
■
14
Π1ΤΪΡΔ χονδρά. .................
16
φιλά...........................
Οΐ άγοράζοντες διά τό Εξωτερικόν άπαλάσσονται
τοΰ τελωνιαχοϋ τέλους τών 6 λεπτών κατ’ οκαν έκτος
τών πιτύρων.

Ό οίνος ούτος παρασκευαζόμενος δι' Ισπανικού
οίνου Μάλακας περιέχει έν διαλύσει άπαντα τά ένεργά

συστατικά τών Καρύων τού Κολά εινε λύαν ωφέλιμα
κατά τής νευρασθενειας χλωρώσεως, αναιμίας δυσπε
ψίας γαστραλίας. χρονοίας διάρροιας, παθήσεων τής
καρδίας, γενικής ατονίας καί άνικανότησος. Εν Αθήναις. παρά τώ Φαρμακείο» Κρίνου 171-17, όδός Δι

Έπί τριετίαν τελειοπατηθείς
4ν Παρισίοες
Ό μόνος ράπτης πού καί τους καμπούρηδες τους
κάνει ϊάονς.

Χορμ·'ά «νπσρισσένια ;
τρέξααε εκεί

Π FOE ΔΟΚΙΜΗΝ

ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ
Α. ΑΛ ΕΞΙ ΑΔΗΣ

»2
iU
'3?·> ·©■
ο..

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ

Όδός Γεωργ'ου Σταύρον άριθ. 6. παραπλεύρως
’Εθνικής Τραπέζυς.

ΘΕΡ ΑΙΙΕΪΤΗΡΙΟΝ
ΙΑΤΡΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΠΚΟΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

Σ. Δ.

ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΪΣ ΓΕΟΥΡΓΑ
Στοπ Μελαάρτί'. 13
Εκθέτης τής διαρκούς βιοτεχνικής έκθέσεως. Πάντα τά είδη γυναικείων καί ανδρικών
άσπρορρούχων ύπό τήν διεύθυνσιν δοκίμων κοπτριών. "Ολαι αί μελλόνυμφοι έκεΐ παραγγέλλουν τάς προίκας των τάς οποίας άναλαμόανει
τό κατάστημα μέ έγγύησιν καί ιδίαν εύθύνην
του. Έν τω καταστήματα υπάρχει μεγάλη παραρκαταθήκη ετοίμων άσπρορρούχων δι' όλα
τά γένη.
Τιμαί έκτός παντός συναγωνισμού.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
ΚΑΙ ΜΓΡΟΠΩΑΕΙΟΝ

Κι’αύτοί. τ« δέλύχνο ποΰ ποδοπατούσαν.
'Αφ ! τό σταυρό στο χέρι τους κρατούσαν.

Αρώματα παντός είδους εκλεκτά. Σάπωνες. Ποΰδραι.
Δοξάρια. Κόνεις, Ψτ,κτραι. Βαφαί έκ τών καλλίτερων
εργοστασίων 'Αγγλίας καί Γαλλίας. Κολωνία εγχώριος
άμιλλωμένη πρός τάς εύρα,παΐκάς. "Γδωρ θυμου δΓ α
ρωματικά λουτρά. Ύδωρ κινίνης
Ειδικός τεχνίτης διά κτενίσματα κυριών.

Π. Δ.Όξφορδ.Τίποτε ούσιαστικώτερον;—I Ο.'Α
λεξάνδρειαν- 'Ακατάλληλον.—Δ.Π. Ενταύθα---'Ακατάλληλον. — Α. Φ.Α. Κωνσταντινούπολιν.
Ακατάλληλον. — Β. Α. Υποφερτόν. "Ισως τδ δημοσιεύσωμεν προσεχώς. — Θ II. Μ. Ενταύθα.
'Ακατάλληλον.— Βΰρωνι'Ακατάλληλον. Λ. Σ. Πολύ
ασθενές κα'ι άόικαιολόγητον.

ΠΓΙ Λ ΓΤΡ
ΘΕΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΪΓΓΡΑ

ΠΑΡΟΡΑΜΑ. Έν τώ ποιήαατι της Νεράιδας
εΐί τό τελευταϊόν ίρθρον τοΰ κ. Ν. I. Λάσκαρη περί
ελληνικού θεάτρου (φυλλάδιον 13. σελ. 100, στήλ. 3)
έξ αβλεψίας έδημοσιεύβησαν ίσφαλμένως καί κατά
-ρόπον άλλοιοΰντα την έννοιαν οί δύω τελευταίοι στί
χοι της γ' στροφής. οΓτινες όρθώς Ιχουσιν ώς έξης:

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Οίνος Κολά Κρίνου

Ν.ΠΤΡΡΟΣ

Ερασιτέχνης.

Έκ τυχαίου συμβάντος κατα τήν τελευταία» βτιγγμήν τώ» διορθώσεων επελθουσης βλάβης είς τάς σε
λίδας τον προηγουμένου φυλλαδίου, απέμειναν εις τό
κείμενο» πολλά τυπογραφικά λάθη. Αίτούμεθα συγ
γνώμην παιά τών αναγνωστών μας δια τή» ακούσιον
ταύτην έλλειψιν, ήτις Οά προσπαθήσωμεν να μη έπαναληφθή είς τό μέλλον.

όλου.

Βοςτωνη

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
43— Όδός Σταδίου |αντίκρυ ’Αρσάκειου) —13
Τά έκλεκτετότερα καί αριστοκρατικότερα ΕΙΔΗ τής
γραφικής ύλης
Μ»γ λιι <ΙνλλογΚ χάρτον
Sports
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ
Έπί χάρτου αγγλικού διαφανούς τά 1011 δρ. 2
Λ
.
β’ ποιόττ,ιοζ
·
1.50
Έκτελεΐται καί πάσα τνπογοαφική έργ·σία λίαν φιλοκάλως καί τ(μίως ε·ς τιμάς συγκαταδατικωτάτας.

γγλικήν στερεότητα καί
σκει τις μόνον εις τδ

Α

Γαλλικήν^κομψότητα εύρί-- —
-0Sfc.

ΥΠΟΔΞΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

Νεώτερα συστήματα Ηεραπείας Βακτηρι-

τςαμη

οθεραπείας. Όροθεραπείας. Κοιμασοθεραπειας. Ενεβοθεραπείας. οξυγονοθεραπείας, μέταλλο-θεραπείας. Δερο-βεραπείας, Τδρο-θεραπείας.

Προμηθευτοΰ τής A. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου.

•Ιδιαίτεροι αίθουσαι διϊ τά διάφορα νοσή
ματα προς θεραπείαν.

Όδος Σταδίου άριθ- 4θ·

_

έξ ’Αγγλίας καί Γαλλίας είς
τό παρά τή πλατεία Αγιας
Ειρήνης

| ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΝ Β
ΚΩΝΣΤ. ΤΣΟΎΜΗ

21 Όδός Σταδίου 21
[Γωνιαίο» μργαζεϊον σίκίας Ν Κωστή]

τά τελειότερα καί κομψωτερα μεταξωτό
manchettes τά όποια κυριολεκτικώς θα τρελλάνουν κόσμον
Έκεΐ επίσης ευρίσκει τις χιλίων ειδών
τά ωραιότερα καί ίδιοτροπώτερα
μ,στουκέτα

ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ

.tttgttttt***************

ΤΟΝ Κ. Κ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΙΑΝΚΗΣ

-^ΑΒΡΑΜΟΙΙΟΪΑΟΪ&ΑΟΥΜΙΙΙΕ
φγκαθιδρϋθη τό τελειότερου Αθηναϊκόν

—Ξ SPT0M0N

ΜΚΟΑΜΣ

Ολος Σταλιού

18

ξξ-

EUctricite-Massage-Scientifique pulverisations
instalatious ecc.

Ιδιαιτέρα αιθουοα τούμηχανηματος της
άνωτάτης θεομοκρασίας διά τους πάσχοντας τούς πνεύμονας ιφθίσιν · έμφυσημα

»*4·
γνωσιν καί θεραπείαν του εγγράφως.
Ώραι έπισκέ-φεων 9 1 )2—Ικαι 3 8.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΛΦΙΙΜΕΚΛ

Χρυσά πανέργια

καί τέλος παντός είδους φυσικών άνθέων,
ΕΙΣ ΤΟ

ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ

Ίατροχειρονγοϋ
32—Όδός Εύριπίδον—32
Νοσήματα χειρουργικά, Συφιλιδικά, Νευρικά,
Μητρικά, ρινός, ώτων, λάρυγγος κτλ.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

Παοαπλεϋρως πρακτορείου έφημερίδων.
Ό κ Καλλιφρονας γνωρίζων τήν ικανότητα το» δι·
ώρισεν αύτόν ύδραυλ^κόν τεχνίτην τοΰ δήμου Αθηναιων έκαξίως.

1β Σελίδες δίστηλοι 1 β
Τιμή ’Ετήσιας Συνδρομής
Διά τήν Ελλάδα δρ. 5—Διά τό Εξωτερικόν φρ χρ. 5
Διά τήν ’ΡωσσΙαν ρούβλια 3.

Διεύθυνσις :

Γραφεών . ’Εκλεκτών Μυθιστόρηματων·, όδός Φωκίωνος, αριθ. 5. «ν Αθήναις.

ΤΟΜΟΙ ΤΟΪ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
τών ετών 1*91- 1 »»» Πωλοΰνται είς τδ Γραφείου τών Ολυμ
πίων (όοδς Σταδίου 40) είς τιμήν λίαν
εύθηνήν.

Δελτίον τών 'Ολυμπίων

Λξιότςμ.οι χύρεοι ! !

236-Χαντεϊα - »3β
ΤΟ

ΠΡΩΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΕΝ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ

τό πρώτον
έκ τών έν ΆΑήναις· ώς ηοός την
κομ^όττητα, ελαφρότητα, ότερεότητα
τών πίλων του ^οαβενΘέντων

ΕΚ9Ε1ΙΝ ΎΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΝ

Ell ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ

Κ
Μ»

Μ»
Η*
£

ΟΛΥΜΠΙΩΝ
ΚΑΠΕΛΛΑ χωρίς ΚΟΛΛΑΝ

ρ-

·8τ *2
■-

Άποζημιούται μέ. τό διπλάσ.ον της τιμής ό πελάτης τοϋ όποιου άποδειχθή οτι είχε
κολλάν.

ί

1»εμ.πούηλιχαβς, Μαλακά «απέλλα
ΙΙΑΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Ιίαραοίδοντα-. 10 ώρας μετά τήν παραγγελίαν
·2ί»<5,— εις τά Χαντεϊα— 236

~ύ
ΧΛΛτειεοτο
ΗάντσΕτα καπνιστή
.................ώ;»
ΚΟΤ.ΤΓΙΝΙΛ

Ζ.νΜΠυΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ
*6^
ΔΑΜΑΑΙΔΟΚΟΜΕΙΟΝ

Φιλέτο καπνισ-όν

ΑΛΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΙ^

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Β

ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ

Καταοτισθέν κατά τά τελειότερα ’Ελβετικά
και Γαλλικά ΔαμαλιδοκομεΓα. άτινα αυτοπροσώ
πως έπεσκερθη ό κ Α ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, διευ
θυντής αύτοϋ, παράγει δαμαλίδα άγνοτάτην ύπό
αυστηροτάτην άντιστψίαν παρασχευαζομένην.
Σωληνάρια διά 3—ί άτομα δρ. 1,50
•
· 6-8
·
. 2,25
•
. 1618
.
. 3.50
Τοϊς κχ. ίατροίς, φαρμακοποιοί:, ώς και διά με
γάλα ςποσότητας, γίνεται έ'κπτωσις 15 0(0-

τττ-r&mrmί k'/w/joz*
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

Τ!-·

| μΐμησις Μιλάνου]

ΧΛΛΤεΐΧΟΤΙ»
[μΐμησις Μιλάνου

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ
ΜΠΟΥΝΤΑΙΝ

Πρός την ανατολικήν πλευράν τής Νέας 'Αγοράς

ΠΗΚΤΗ

, . , ί*?;®'®».*
Λαοδι ακάπνισ-ο
I λωσσαι καπνισ-α:

ΑΠΕΥΘΥΝΤΕΟΝ

Ξύγκι λυωμένο

"Ολα τά εί’ίϊϊ]

τών χοιρινών

Έν Άθήναις παρά τώ ίατρφ Α. Καλλιβωχα.
όδός Μαινάνδρου, 50, παρά τόν άγιον Κωνσταν
τίνον.
Έν Πάτραις, έν τώ φαρμαχείω Καλλιβωχα.

Γλώσσαι a la Russa

'Εκλεκτά καί Εύθηνά
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕ

XOIPOMHPtA

δποι γνωρίζετε νά τρόιγετε καλά

I
I

Γ ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

κα!

ΚΟΡΝΙΖΩΝ

Θ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ & Κ. ΚΟΤΤΑ^
Εν

ρ*
(f*

ΠΡΟΤΥΠΟΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ

Λοχκάνικχ καπνιστά
[Μΐμησις Γα/Μχη]

ΣΛΛ ΓΣΙΣ<1 ΤΟ
[ μΐμησις Ββρώνης I

U»
&

ΑβΗΝΑίε, όδός ΑΙόλου, δναντι μεγάλης οικίας Μελά άριθ.
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Κάτοπτρα παντός είδους — Επιπλα πολυτελή passepartouts
; Έπίχρυβα πλαίιΐια εϊκάνων και παμαθύροιν — Φωτογμαφιαι — ·Η
Έλαιοτυπίαι καί άκουαρέλαι — Πλαίιίια λκ πλους κτλ.
Π

Ολα εκλεκτά — "Ολα ενθηνά

τ,

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τώ χ. Καλλιβωχα
καθ' έχάστην 2 — 3 1(2 μ μ. Έκαστον άτομον ;
εμβολιάζεται δι’ ίδιου καινουργούς νυστεριού, δι’ I
οΰ ούδείς άλλος εμβολιάζεται. Τοιαΰτα νυστέρια
χρησιμοποιούμενα ?ν δι' έκαστον άτομον, έχόμισεν επίτηδες ό χ. Καλλιβωχα: χατά τό τελευ
ταίου έν Ευρώπη ταξεϊδιόν του.
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Ν. ΛΙΑΠΗ
Προμηθευτοΰ τής Βασιλικής Αυλής.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

Τό έπί τής όδοΰ Σταδίου χαί απέναντι τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ Η ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΘΟΥ
είναι το μόνον τέλειον εργοστάσιου πρός κατασκευήν τών κομψότερων επίπλων τραπεζαρίας
παντός είδους,— Εν μόνον βλέμμα άρκεΓόπως πεισΟή τις περί τής στερεότητος τή: εργασίας.
Όσοι θέλουν να στολίσουν τά σπήτια τους άς τό έπισκεοθοϋν, οιότι είναι τό εϋύηνοτερον
τοΰ είδους του.
Τύποις >Κορίννης· Όδ> ς Φωκίωνος άριθ. 5.

Όδός 'Ασκληπιού παρά αήν Γαλλικήν Σχολήν.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ KATASTRMA παρά τά Χαντεϊα.

Γ. ΕΖ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΩΡΟΛΟΓΟΙΙΟΙΟΣ ΤΗΣ
ΑΥΛΗΣ ΤΟΙ’ ΔΙΑΔΟΧΟΙ'
ηρ ελειαι επισχευα'ι ωρολογίων και τών δυσχο/ωτέρων
θεωρούμενων, Όλα τά μηχανήματα τής ώρολογο1 ποιίας είς ενέργειαν πώλησίς παντός είδους ωρο
λογίων. 'Εργασία εγγυημένη.— Όδός Αιόλου, ΜΑ.

