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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ!

Γ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ. τή 24 Φεβρουάριου 1896.

Παραχαλοΰντα’. οί συνδρομηταί μας 
νά είδοποιώσι τδγραφεϊον δταν οέν λαμ- 
βάνωσι τό ψύλλον εγκαίρως.

Οί έν Πάτραις συνδρομηταί μας πα
ρα καλούνται ~ασαν αϊτησιν αύτών νά 
άπευΟύνωσι πρός τόν ανταποκριτήν μας 
κ. Κωνστ. ΆνδροΟσσον, διευθυντήν τοϋ 
ββλιοπωλείου ή « Εστία».

ΤΑ χείλη
"Ενεκα τοϋ ψυχρού άέρος πολλάκις ή καί έξ 

άλλης αφορμής τά χείλη ερεθίζονται, σχάζουν 
καί προξενούν πόνον καί ενόχλησιν. Υποθέτο
με·, ότι αί άναγνώστριαί μας ιδίως Οά όφείλωσιν 
ήμίν χάριτας διά τήν εξής συμβουλήν.

Έκτελέσατε είς τό φαρμακεΐον τήν έξής συν
ταγήν :

Eau de’i'ose|<lietiIlee^3O;gramm0s^
Laudanum 4 gov tea

άναμίξατέτο καλώς, βρέξατε έπειτα καλώς εν
τός αύτοΰ πανίον, επιθέσατε το είς τά χείλη καί 
άοίσατέ το έπί τινας στιγμάς. ’Επαναλάβετε 
συχνάκις τό ευκολον τοΰτο μέσον καί ό ερεθισμός 
έντος ολίγου παρέρχεται.

Οί ’Ολυμπιακοί Αγώνες

Δοκιμαοται διά τόν διαγωνισμόν της 
κολιμδητικής. Είνε οί μόνοι Αγώνες πού 
β η κ ώ ν ο ν ν ν ε μ ό ν.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ότε ο αύτοκράτωρ Κάρολος ό Ε' διήλθε διά 
τής Γαλλίας μεταβαίνων εις Φλάνδραν όπως κα- 

ταστείλη την επανάστασιν της Γάνδις, ό βασι
λεύς Φραγκίσκος ό Α' έδέχθη αυτόν μετά με
γάλων τιμών. Ημέραν τινά καθ' ήν οί δύο μο- 
νάρχαι περιεπάτουν όμοΰ, διήλβεν ίερεύς φέρων 
την 'Αγίαν Ευχαριστίαν. Ό Αύτοκράτωρ εξέ 
φρασε την απορίαν you πώς δέν ήκολούθει κα
νείς τόν ιερέα, ένώ έν 'Ισπανία ή Άγια Ευχα
ριστία παρακολουΟεΐται πάντοτε ύπό μεγάλης 
πομπής —Τοΰτο συμβαίνει, απήντησε πνεύμα- 
τωδώς δ βασιλεύς Φραγκίσκος, διότι σείς εις τήν 
Ισπανίαν έχετε πολλούς Μαυριτανούς καί ’Ιου
δαίους, οϊτινες είνε εχθροί τοΰ Κυρίου καί διά 
τούτο φοβείται νά έξέλΟη μόνος είς τούς δρόμους. 
’Ενώ έδώ δέν έχομεν κανένα έχθρόν καί ήμπο- 
ρεΐ νά έξέρχηται άφόβως.

*
■ »

Ό Ραφαήλ, ό μέγας ζωγράφος δέν ώργίζετο 
μέν διά τήνέπίκρισιν τών έργων του, διότι συνη- 
σθάνετο τήν υπεροχήν του, αλλά καί δέν ήνεί- 
χετο τάς έπ’ αύτών άνοήτους κρίσεις. Δύο καρ
δινάλιοι παρετήρησαν ποτέ αύτώ άτόπως ότι 
τά πρόσωπα τών αποστόλων Πέτρου καί Παύ
λου εν τινι τών πινάκων αυτού ησαν πολύ έρυ- 
θρά. — Μή έκπλήττεσθε διά τοΰτο, άπήντησεν 
δ ζωγράφος’ εινε πράγματι κόκκινον τό πρόσω- 
πον τών 'Αποστόλων άπό έντροπήν, ένεκα τής 
καταστάσεως εις τήν όποιαν διατελεΰ ή ’Εκ
κλησία.

* ·
Πρός τόν διάσημον ζωγράφον 'Ιωσήφ Βερνέ 

ειπέ ποτέ ό ΒολταΓρος.—Τό όνομά σας Οά μείνη 
αθάνατον, κύριε Βερνέ’ τά χρώματά σας εινε τά 
λαμπρότερα καί στερεότερα άφ’όσα είδα.—Τά 
χρώματά μου, άπήντησε μετριοφρόνως δ καλλι
τέχνης, ποτέ δέν 6α δυνηθώσι νά συγκριΟοΰν μέ 
τήν μελάνην σας

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

Είς αληθή πνευματικήν άπόλαυσιν παρέστη 
τήν παρελΟούσαν Κυριακήν τό προσκληΟέν εις 
τήν αίθουσαν τής Φιλαρμονικής 'Αθηνών πολυ
άριθμον καί εκλεκτόν κοινόν. Ό συμπαθής καί 
γλαφυρός ποιητής κ. Ιωάννης Πολέμης συνέθετο 
μεγάλον συμφωνικόν ποίημα «τό Πένταθλου» 
ποιητικήν άναπαράστασιν τών ’Ολυμπιακών ’Α
γώνων, δπε; εμελοποιησεν ό διακεκριμένος παρ’ 
ήμίν μουσουργός κ. Διονύσιος Λαβράγκας. διά 
νά έκτελεσθή δΓ ορχήστρας καί χορού ερασιτε
χνών κατά τάς προσεχείς έοοτάς τών 'Αγώνων. 
Μετά τινα προεισαγωγικά περί τή; φύσεως καί 
τοΰ χαρακτήρος τοϋ συμφωνικού ποιήματος, ό κ. 
Πολέμης άνέγνω τό ποίημά του. ού μέρος εύτυ- 

χούμεν σήαερον νά δημοσιεύσωμεν, καταθέλξας 
τό ακροατήριον διά τής ζωηρός έμπνεύσεως, τής 
πιστής άπεικονίσεως τών σκηνών, τής λυρική, 
εξαρσεως καί τής αρμονίας τών στίχων του. 
Μετά ταϋτα ό χορός ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. 
Λαβράγκα. συνοδεύοντος αυτόν διά κλειδοκύμβα
λού, έξετέλεσε τό β’ μέρος τής μουσικής συνθέ- 
σεως. τό όποιον ϋπηρήρεσε προκαλέσαν ενθου
σιώδη χειροκροτήματα.

Ή μουσική σύνθεσις τοΰ κ. Λαβράγκα. διαι- 
ρουμένη είς μέρη τρία, διακρίνεται διά τήν πρω
τότυπον έμπνευσιν καί τάς εΰρείας γραμμάς 
περί τήν έκτέλεσιν. Μεγαλοπρεπές είνε τό rilor- 
Uello τό αγγέλλον πάντοτε τήν έμφάνισιν τοϋ 
κήρυκος' άλλ’ 'ιδίως έξοχος είνε ή προσευχή τοΰ 
ίερέως, βασιζόμενη έπί ωραίας μουσικής φρά- 
σεως, αρχαιοπρεπούς τήν έμπνευσιν, ήτις επα
ναλαμβάνεται ύφ’ όλου τού χορού. Ή έντύπω- 
σις έσται άναμφιβέλως αλησμόνητος ότε τό μέ
ρος τοΰτο Οά έκτελεσθή ύπό χορού έξ έκατ'ον 
ατόμων καί εν συνοδία πολυμελούς ορχήστρας. 
Είς τό γ’ μέρος αδεται ή πρός τόν Όλυμπιο- 
νίκην ωδή ύπό όξυφώνου, οιακρ.ινομένη διά την 
επιτυχή έμπνευσιν καί τήν πρωτοτυπίαν τού 
ρυθμού. Τό ασμα τούτο συνοδεύεται ύπό δύο 
αυλών καί ψαλτηρίου. Μετά τό πέρας τής ένορ- 
γανώσεως γενήσονται αί γενικά! δοκιμαί τοϋ 
όλου έργου.

Συγχαίρομεν θερμώς τούς δύο καλλίτέχνας, 
τόν τε ποιητήν καί τόν μουσουργόν οϊτινες διά 
τοΰ άρίστου αύτών κοινού έργου θ' αποδείξωσιν 
είς τούς ξένους ότι καί παρ’ήμίν ή πρόοδος τής 
τέχνης έφθασεν εις σημεΐον επίζηλον.

ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Μία λογία κυρία, γεροντοκόρη, έκδίδει 
βιδλίον τό όποϊον γίνεται άνάρπαότον.

Ό κακεντρεχής Π ... μαθών τούτο Ανα
κράζει :
- Πόσον ευτυχής θά ήτο άν εΰρίσκέτο 

αυτή είς τήν θέόιν τοΰ βιβλίου της.

Κατά τάς έξετάόεις διαγωνισμού.
— Πέτε μου έσεϊς. κύριε, τί είνε ή τε

τραγωνική ρίζα ; · ■ .
— Μά, κύριε καθηγητά I . . το πρόγραμ

μα δέν λέγει δτι Οά ϋποότώμεν εξετάσεις 
καί είς τήν βοτανικήν 1
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΗΝΕΣ

Ειδήσεις.

Τά γραφεία τής Έπιτροπής τών 'Ολυμπίων 
εγκαθίστανται κατ’ αύτάς είς την παρα τό Μέγα 
Δημοτικόν Θέατρον μεγάλην οικίαν Μελά.

— ΆπεφασίσΟη νά κατασκευασθή άλλη μία 
σειρά ξύλινων έδωλίων άνωθεν τών διαδρόμων έν 
τώ Σταδίω.

—Καί αί όδοϊ Έρμου καί Αιόλου θά φωτισ- 
θώσι δια πολύφωτων ”Αουερ.

— Έν ΓΙειραιεΓ θά τελεσθή κατά τους άγώ
νας νυκτερινή εορτή έντός τοϋ λιμένος. Μεγάλαι 
δάδες έκ μαγνησίου θα τοποθετηθώσιν είς τά ισ
τιοφόρα πλοία. 300 λέμβοι θά φωταγωγηθώσι 
δι' ένετικών φανών καί διά βεγγαλικών' τρεις 
μουσικαϊ θα παιανίζουν έντός τοϋ λιμένος καί 
θα καώσιν εις τό τέλος πυροτεχνήματα.

— Άφίκετο έκ Παρισίων ό κ. Δ. Βικέλας, 
πρόεδρος τής έπι τών 'Ολυμπιακών Άγώνων 
διεθνούς Έπιτροπής.

— Έδημοσιεύθη τό έπίσημον πρόγραμμα τών 
Ποδηλατικών άγώνων. Προκηρύσσονται πέντε 
δρόμοι, οϊτινες θά διαρκέσωσιν έπι δύο τουλά
χιστον ημέρας, ά) δρόμος ταχύτητος 2 χιλιομέ
τρων. β' ) δρόμος ταχύτητος 10 χιλιομέτρων, γ' ) 
δρόμος ταχύτητος 100 χιλιομ. δ') δρόμος αντο
χής 12 ώρών έν τώ Ποδηλατοδρομίω καί ε’) 
δρόμος Μαραθώνιος 84 χιλιομ. ανόδου καί έπα- 
νόδου άπ’ ’Αθηνών εις Μαραθώνα. Αιτήσεις συμ
μετοχής γίνονται δεκτά! μέχρι 20 Μαρτίου.

—Έκ τών ξένων ποδηλατιστών έοήλωσαν έ- 
δήλωσαν ότι θά κατέλθωσιν ν’ άγωνισθώσιν συν 
τοϊς άλλοις ό έξ Αυστρίας Χέρτς είς τόν δρόμον 
τής ταχύτητος κα! ό Δανός Πέτερσον είς τόν τής 
άντοχής.

—Ή σύγκλητος τοΰ Πανεπιστημίου έψήφισεν 
εκτατόν πίστωσιν διά νά έορτασθή λαμπρότερου 
τοΰ συνήθους ή συμπΐπτουσα μέ τους Άγώνας έ- 
θνικη εορτή. Ό πανηγυρικός ανετέθη είς τόν κα
θηγητήν κ. Ν. Καζάζην.

— Έδημοσιεύθη εό επίσημον ποόγοαμμα τών 
Ναυτικών Άγώνων, εχον ώς εξής:

ΤαχυπλοίαΑτμοκίνητων θαλα
μηγών. Τρεις δρόμοι έκ 10 μιλλίων άπό τάς 
νήσους Φλέβας είς Νέον Φάληρου

Ιστιοδρομία. Τέσσαρες δρόμοι διά σκα
φών ιστιοδρομίας και σκαφών εμπορικών είς Νέον 
Φάληρον.

Κωπηλασία. Τέσσαρες δρόμοι διά λέμ
βων σωματείων καί ισάριθμοι διά λέμβων πολε
μικών, άπό τοϋ Παλαιού εις τό Νέον Φάληρον

Κ ο λ υ μ β η τ ι κ ο ί.α' )άγών ταχύτητος 100 
μέτρων. 6' ) άγων ταχύτητος και άντοχής 500 
μέτρων, γ') άγων άντοχής 1200 μέτρων.

Δηλώσεις δεκταί μέχρι 10 Μαρτίου.
—Βεβαιοϋται ότι κατά τούς άγώνας θά ελ- 

θωσιν είς Αθήνας αί φιλαρμονικαι Αργοστολιού, 
Ζακύνθου καί Λευκάδος.

— Έτελέσθησαν οί δοκιμαστικοί άγώνες τού 
Πανελληνίου Αθλητικού Συλλόγου. Κατ’ αύτάς 
διέπρεψαν ό κ. Μ. Γοΰσκος εις τήν σφαιροβο
λίαν, ρίψας τήν σφαίραν εις απόστασιν 11 μέ
τρων κα! εις την αρσιν βαρών δια τής μιας χει- 
ρός, άνυψώσας βάρος 50 οκάδων εις τήν δισ
κοβολίαν ό κ. Σ. Βερσής, ρίψας τόν δίσκον είς 
άπόστασιν 28 μέτρων κα! είς την άρσιν βαρών 
ό αύτός, ϋψώσας δι’ άμφοιέρων τών χειρών βά
ρος 70 οκάδων Διεκρίθησαν καί τινες άλλοι είς 
τό ά).μα κα! είς τό δίζυγον.

— Έγένετο την παρελθοΰσαν Κυριακήν δοκι
μαστικοί άγώνες τοϋ Μαραθωνίου δρόμου, νικη
τής δέ άνεδείχθη δ Δ. Δηλιγιάννης φοιτητής τής 
φιλολογίας, έτών 23 έκ Στεμνίτσης τής 1’ορ- 
τυνίας, διανύσας τό διάστημα εις 3 ώρας 42 
πρώτα κα! 10 δεύτερα λεπτά, ύπερτερήσος δ’ 
οΰτω τόν κατά τήν προηγουμένην δοκιμήν νι- 
κήσαντα κ. Γρηγορίου, όστις είχε διάνύσει τό 
αύτό διάστημα εις 3 ώρας καί 55 πρώτα λεπτά.

— Διά τών έλευσομένων είς Αθήνας μουσι
κών κατά τήν έποχήν τοΰ Άγώνος θά συγκρο- 
τηθή εν μεγάλον σώμα έκ 350 οργάνων, όπερ 
θά εκτελέση τόν ύμνον τοΰ Σαμάρα καί μεγά
λην μουσικήν συναυλίαν. Τά τεμάχια ταύτης 
ώρίσθησαν ώς εξής: Έμβατήριον έκ τοΰ «Φά- 
ουστο τοΰ Γκουνώ. Εισαγωγή έκ τοΰ «Ριένζη» 
τοΰ Βάγνερ. Πρόλογος τοΰ «Μεφιστοφελοΰς» τοΰ 
Βόϊτο. Λαμπαδηφορία τοΰ Μάγερβεο. ’Εθνικός 
ύμνος.

— Είς την είσοδον τής όδοΰ Σταδίου θα 
ίδρυθή άώΐς άνθοσεόλιστος.

— Ό πρόεδρος τής έν Λονδίνω Αθλητικής 
Λέσχης έδήλωσεν ότι μέλη τοΰ σωματείου του 
θά κατέλθωσιν είς τούς προσεχείς ’Ολυμπιακούς 
αγώνας.

— Ό ήμέτερος ’Εθνικός Γυμναστικός Σύλ
λογος ώρισε τά μέλη του, είκοσι τόν άριθμόν, 
άτινα θα μετάσχωσι τών διαφόρων διαγωνισμά
των κατά τούς Άγώνας.

— Κα! ό ένταϋθα Σύλλογος τών Φιλομού- 
σων προετοιμάζει μεγάλην συναυλίαν.

— Έκ Πειραιώς έδηλώθησαν ένδεκα άγωνι- 
στα! διά τά διάφορα διαγωνίσματα.

— Τήν προσεχή Κυριακήν 25 ίσταμένου καί 
ώραν 2 1 )2 μ. μ, γενήσονται ο! πρώτοι έν Έλ
λάδι ποδηλατικοί άγώνες έν τώ στίβω τοϋ έν 
Νέω Φαλήρω άποπερατωθέντος Ποδηλατοδρο
μίου, ύπό τής Ελληνικής Ποδηλατικής Εται
ρείας, επί παρουσία τών μελών τής Β Οικογέ
νειας, τών Υπουργών κα! τοΰ Διπλωματικού 
Σώματος. Τό πρόγραμμα έχει ώς εξής : 1) Ά
γων ταχύτητος 2 χιλιομέτρων. 2) Άγων 10 χι
λιομέτρων- 3) Άθλοί πρός χρόνον 1 στροφής 
στίβου (333) μ 33 Γ 4| Πρόκριμα 1 χιλιομέ
τρου παίδων (Handicap 5) Άγων 10() στρο
φών μετά προελαυνόντων.

Τοίς νικηταίς άπονεμηθήσεται κλάδος δάφνης.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

Έκ τών κυριωτέρων παρ ’ ήμΐν ήθοποιών κα- 
τηριίσθη μέγας καί πολυμελής θίασος, δίδων 
παραστάσεις έναλλάς είς τό ένταϋθα θέατρον τοΰ 
Ιίολυθεάματος (πρώην Κωμωδιών) κα! είς τό τοΰ 
Πειραιώς. Μετέχουσιν αύτοϋ οί ηθοποιοί κ. κ 
Κοτοπούλης, Λεκατσάς, Άονιωτάκης καί άλλοι 
έκ τών διαπρεπεστέρων. Μέχρι τοΰδε ό θίασος 
εξετέλεσε μετά πολλής επιτυχίας τήν «Αιμιλίαν 
Γαλάττηο κα! τόν «Άγαπητικόν τής Βοσκο- 
πούλας ».

— Καί ή διαπρεπής ηθοποιός κυρία Παρα- 
σκευοπούλου καταρτίστσα μέγαν θίασον υπέβαλε 
προτάσεις είς τήν Επιτροπήν τών ’Ολυμπιακών 
Άγωνων όπως δώση σειράν παοαστάσεων.

— Έπίσης ύπέβαλε προτάσεις καί ό κάλλι- 
στα κατηρτισμένος θίασος τών κκ. Ταβουλάρη.

— ΙΙαρεκτός τών δύο άνεγειρομένων Πανορα
μάτων καί ό γνωστός καί συμπαθής επιχειρημα
τίας κ Άν. Τσόχας ΐδ^υσεν έτερον έντός τοΰ 
παρά τήν οδόν Σταδίου θεάτρου του. Τό τοΰ κ 
Τσόχα είνε άληθές πανόραμα, μέ 50 απόψεις 
αξιοπερίεργους καί καλλιτεχνικής, αΐτινες θ'άλ- 
λάζωσι κατά πάσαν εβδομάδα.

Μετά θλίψεως άναγγέλλομεν τόν θάνατον τοΰ 
ΚΟΡΡΑΔΟΥ ΓΡΟΥΔΜΑΝ, διευθυντοΰ τοΰ έν- 
ταΰθα μεγάλου λιθογραφείου καί ζιγκογραφείου 
Κόλμαν.

Πρό έτών έλθών εις τήν Ελλάδα έκ Γερμα
νίας καί εν τώ μέσω ήμών παραμείνας μέχρι 
τής τελευτής του. πεπροικισμένος δέ ύπό σπάνιάς 
καλλιτεχνικής ευφυΐας. παρέσχεν μεγάλην ώθη- 
σιν εις την χαρακτικήν τέχνην, πρώτος αύτός 
είσαγαγών τό σύστημα τής φωτοζιγκογραφίας. 
Είς τό εργον τών «’Ολυμπίων» ό Γρούνδμαν ύ
πήρξεν εις τών σπουδαιότερων συνεργατών, έκτε- 
λών μετά σπάνιάς επιτυχίας τάς εικόνας, ών τήν 
εντέλειαν ο! αναγνώσται ήμών έθαύμαζον, ό θά
νατός του δέ έν ακμαία έτι ήλικία καταλείπει 
κενόν άληθώς δυσαναπλήρωτου.

Π:ές τούς οικείους τοΰ μεταστάυτος τά «’Ο
λύμπια» διαβιβάζουσι τά ειλικρινή αύτών συλ
λυπητήρια.

Ένεκα τής συμπεσούσης κατά τά δύο τελευταία 
φυλλάδιά τών 'Ολυμπίων πληθώρα ύλης διεκόπη κατ* 
αυτα ή συνέχεια τοϋ δημοσιευόμενου Τρίτου τοϋ κ. 
—ενοπουλου. Αιτούμεθα συγγνώμην πιράτών ημετέ- 
ρων αναγνωστών οϊτινες μετ ' ενδιαφέροντος παρακο- 
λουθοϋσι τό δραματικόν αύτό έργου υποσχόμενοι ν’ ά
ν απληρώσωμεν τήν ελλειψιν είς τό προσεχές.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Πανηγυρικόν τεϋχ >ς της « Εστίας»

Ώς άπό καιρού άνηγγείλαμεν, ή ε Εστία» 
παρεσκεύασεν έπί τή ανασυστάσει τών 'Ολυμ
πιακών άγώνων καί τή πρώτη αύτών τελέσει έν 
Άθήναις Πανηγυρικόν Τεΰχος, τ’ο οποίον εύρίσ- 
κεται ήδη ύπό τά πιεστήρια καί Οά έκδοθή

’ Τήν 15nv προσεχούς Μαρτίου
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ τοΰτο συντεθέν τή εύμενεί συ

νεργασία άλλοδαπών κα! Ελλήνων σοφών, αρ
χαιολόγων. συγγραφέων, ποιητών καί καλλιτε
χνών, άπαρτίζουσι τρία κυρίως μέρη:

Α' Εισαγωγικόν μέρος περί τής σημασίας τών 
'Ολυμπιακών Άγώνων έν τή αρχαίςι Έλλάδι 
κα! τής Άνασυστάσεως αύτών

Τό μέρος άποτελεΐται εκ σειράς αρθριδίων εν 
πρωτοτύπω μετά ελληνικής μεταφράσεως Γάλ
λων, Γερμανών, Άγγλων κα! Αμερικανών, αν- 
δρών διαπρεπών έν τή αρχαιολογία καί τή λο
γογραφία, ακραιφνών φίλων τής Έλλαδος, οί- 
τινες παρακληθέντες εύηρεστήθησαν νά τιμήσω- 
σι τήν «Εστίαν» διά τής συνεργασίας των.

Β' Εξιστόρησες τών κατά τούς Άγώνας έν 
τή Αρχαία Έλλάδι και μετέπειτα έν Ρώμη και 
έν τώ Βυζαντίω.

Τρία μακρά άρθρα, ών τό πρώτον εγραψεν δ 
κ. X. ΤΣΟΥΝΤΑΣ. τό δεύτερον δκ.Σ. Κ.ΣΑ- 
ΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ καί τύ τρίτον ό κ Σ.Π. 
ΛΑΜΠΡΟΣ Πρός τούτοις έν επεισοδίου τών ’Ο
λυμπιακών Άγώνων «Ό θρίαμβος τοΰ Διαλόρα» 
ύπό τοΰ κ, Ε. ΛΥΚΟΥΔΗ, μία ώδή τοΰ Πιν
δάρου κατά μετάφρασιν τοΰ κ Κ ΠΑΛΑΜΑ, 
καί έν παραρτήματι σειρά ανεκδότων τών ’Ο
λυμπιακών Άγώνων αναφερομενων ύπο αρχαί
ων συγγραφέων.

Γ' Περιγραφή τής ’Ολυμπίας καί τών κατά 
τάς άνασκαφάς έξοχων εύρημάτων.

Τό μέν περί ’Ολυμπίας άρθρον εγραψεν ό κ. 
ΤΣΟΥΝΤΑΣ. τό δέ περί Έρμου τοΰ Πραξιτέ- 
λους καί Νίκης τοΰ Παιωνίου ό κ Δ. Φ1Λ1ΟΣ.

Δ’ Τό Παναθηναϊκόν Στάδιον, ή ιστορία αύ- 
τοΰ καί οί Άγώνες καί αί πομπα! τών Αθη
ναίων ύπο τοΰ κ. Γ. ΣΩΊΉΡΙΑΔΟΥ.

Ε’ Ό άρχαίος Ελληνικός Κόσμος σειρά ει
κόνων άρχαίων πόλεων, σκηνογραφιών καί μνη
μείων μετ' έπεξηγηματικών σημειωμάτων

Καί τοιαύτη μέν ή σύνθεσις αύτοϋ. ή δέ πα- 
ριβολή είνε άξια τοΰ περιεχομένου.

Ή τύπωσις έγένετο μετά πάσης φιλοκάλου 
μερίμνης έπί χάρτου πολυτελούς έπί τούτω κο- 
μισθέντος έξ Ευρώπης, αΐ εικόνες έφιλοτεχνήθη- 
σαν έν άρίστφ γερμανικώ ίργαστηρίω, τό δέ έ- 
ξώφυλλον έξοχου καλλιτεχνικής λεπτότητος έ- 
σχεδίασεν ό διαπρεπής ζωγράφος κ. Λύτρας.

Τό «Πανηγυρικόν Τεΰχος τής Εστίας» θά 
είνε τό άριστον ενθύμημα τών 'Ολυμπιακών Ά
γώνων διά τούς μέλλοντας νά έπισκεφθώσι τάς 
Αθήνας ήμετέρους κα! ξένους.

Άλλά κα! οΐ άδυνατοΰυτες νά κατέλθωσιν εις 
Ελλάδα ομογενείς θά έπικοινωνήσωσι πνευματι- 
κώς μ.ετά τής πανηγυριζούσης πρωτευούσης τοΰ 
’Ελευθέρου Κράτους, προμηθευόμενοι

Το ΙΙανηγνρικον Τεύχος τής Έατίας
Ή τιμή αύτοϋ ώρίσθη μετριωτατη, ήτοι Φρ 

5. όπως καταστή άληθώς πανελλήνιον τό εργον, 
οί δέ έπιθυμοΰντες νά λάβωσιν αύτό άμα τή έκ- 
δόσει ελεύθερον ταχυδρομικών, δύνανται ν’ απο- 
στείλωσιν από τοΰδε τας παραγγελίας των μετά 
τοΰ άναλόγου αντιτίμου είς τό «Βιβλιοπωλείου 
τής Εστίας» Γ. ΚΑΣΔΟΑΗ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Γαρα. Κων)πθλΐν. Δυστυχώς ακατάλληλος. — 
Φύόγγω. Ένταϋθα. Που τό πιτύχατε I

ΑΤΜΟΜΥΛΟ1

Δ. Σ. Λ0ΥΜ0Υ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 

Τιμολόγιου άλεύρων τοϊς μετρητοϊς

ΟΙΝΟΣ ΚΟΛΑ
ΚΡΙΝΟΥ

Η ΒΟΣΤΩΝΗ
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

Λ3_ Όδός Σταδίου (αντίκρυ Αρσάκειου) — 43

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη ποιότης............................λεπ. 46
ΨΙΛΟΣ1ΜΙΓΔΑΛΑ.............................................. · "
ΑΖΥΠΜΑ Ρωσσίας εκλεκτή Α ............................
ΑΛΕΥΡΑ ΑΑΑ’ ..........................................  ’

• .. ................................................................ 38
■ πιτυρατα..................................................
. ίεύτερα.........................  *6
■ τΡί'«;.................................................. ' , .

Π1ΤΪΡΑ  ................................................. ’
. φιλά.......... ....................................... ’ 16

Ό ο’υος ούτος παρασκευαζόμενος 8Γ 'Ισπανικού 
οίνου Μάλακας περιέχει έν διαλύσει άπαντα τά ενεργά 
συστατικά τών Καρύων τοΰ Κολά εινε λύαν ώφέλιμα 
κατά τής νευρασθενείας χλωρώσεως, αναιμίας δυσπε
ψίας γαστραλίας. χρονοίας διάρροιας, παθήσεων τής 
καρδίας. γενικής άτονΐας και ανικανότησος. Εν Α- 
Οήναις. παρά τώ Φαρμακεϊφ Κρίνου 171-17, όδος Αι

όλου.
Οίνος Κολά Κρίνου

Οΐ άγοράζοντες ίιά τό Εξωτερικού άπαλάσσοντου 
τοΰ τβλωνιακού τέ)ους των 6 Λίπτών χατ οχαν «κτος 
τών πινυρων.

α. > -e-

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΣΩΝ

ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΥΣ ΓΕΟΥΡΓΑ
Στοά Μελά doxfi. 13

’Εκθέτης τής δ·.αρ·/.οΰς βιοτεχνικής έχθέ- 
σεως. Πάντα τά είδη γυναικείων και,ανδρικών 
άσπρορρούχων ύπο τήν διεύθυνσιν δοκίμων κοπ- 
τριών. "Ολαι αί μελλόνυμφοι έκεϊ παραγγέλ- 
ΛΟυν τάς προίκας των τάς οποίας αναλαμδανει 
τό κατάστημα μέ έγγύησιν καί ιδίαν εύθύνην 
του.’Εν τώ καταστηματι υπάρχει μεγάλη πα- 
ραρκαταθήκη έτοιμων άσπρορρούχων δι όλα 
τά γένη.

Τιμαί έκτος παντός συναγωνισμού.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
ΚΑΙ ΜΥΡΟΙ1ΩΑΕ1ΟΝ

21 Όδός.Σταδίου 21
[Γωνιαίου μργαζεϊόν σίκίας Ν Κωστή | 

Αρώματα παντός είδους εκλεκτά, Σάπωνες, ΙΙοϋδραι. 
Δοξάρια. Κάνεις, Ψήκτρα;, Βαφαί ίκ τών καλλίτερων 
έργοστασίων Αγγλίας καί Γαλλίας^ Κολώνςα εγχώριος 
άμιλλωμένη πρός τάς εύρωπαϊκάς, "Γδωρ θυμου δι α
ρωματικά λουτρά. Ύδωρ κινίνης

Ειδικός τεχνίτης διά κτενίσματα κυριών.

ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΡΙΣΙΝΟΊ ΖΑΣΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ

TQX Κ. Κ.

ΑΒΡΑΜΟΙΙΟΥΑΟΥ & ΑΟΥΜΙΠΕ
Αγκαθιδρήθτι τό τελειότεοον αθηναϊκόν 

-Ξ ΗΓΟΣΜΝ

Οδο£ Σταλιού 18

Τά έκλεκτετότερα καί αριστοκρατικότερα ΕΙΔΗ τής 
γραφικής ύλης

Μεγ λη «ϊυλλογη Χάοτου 
Sports

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ 
Έπί χάρτου αγγλικού διαφανούς τά 100 δρ. 2

. , β' ποιότητος ■ 1.50

Έκτελεΐται καί σιδιία τυπογραφική εργα
σία λίαν φιλοκάλως καί τιμίως είς τιμάς σνγκαταβα- 
τικιοτάτας.

Ν.ΠΥΡΡΟΣ ΟΙΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

Έσιί τριετίαν τελειοποιηθείς

Ιν Παιριαίοες.
Ό μόνος ράπτης πού καί τους καμπούρηδες τούς

κάνετ tdouc.ΘΕΛΕΤΕ νά έχετε κορμιά κυπσρισσένια ; 
τρέξααε έκεϊΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΝ

Όδός Γεοιργ'ου Σταύρος; άριθ. 6, παραπλευρως
'Εθνικής Τραπέζης-

Αγγλικήν στερεότητα καί Γαλλικήν'κομψότητα εύρί- 
σκει τις μόνον εις τό

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΙΙΟΙΕΙΟΝ

Προμηθευτοϋ τής A. Β. Τ. τοϋ Διαδόχου. 
Όδός Σταδίου άριθ- 40.

έζ ’Αγγλίας καί Γαλλίας εις 
)ασαν τό παρά τή πλατεία 'Αγίας

Ειρήνης

ΚΩΝΣΤ. ΤΣΟΎ ΜΗ
τά τελειότερα καί κομψωτερα μεταξωτά 
manchettea τά όποια κυριολεκτικώς θα τρελ- 
λάνουν κόσμον.

Έκεϊ έπίσης ευρίσκει τις χιλίων ειδών 
Χρυσά πανέργια 

τά ώραιότερα καί ίδιοτροπώτερα 
μ.5του·/.έτ<Χ

και τέλος παντός είδους φυσικών άνθέων,

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΙΑΝΚΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΝ

Παοαπλεύρως πρακτορείου ίφημερίδων.
Ό κ Καλλιφοονας γνωρίζων τήν ικανότητά του δι- 

ώρισεν αύτόν ύδραυλ;κόν τεχνίτην τοϋ δήμου Αθη- 
ναιων (παξιως.

ΘΕΡΑΙΙΕ ΥΤΗΡΙΟΝ
ιατρο-χειρουργικον

Σ. Δ. ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ
Ίατροχειοουγον

32 —Όδός Εϋριπίδου—32
Νοόήματα χειρουργικά. Συφιλιδικά, Νευρικά, 

Μητρικά, ρινός. ώτων, λάρυγγος κτλ.
Νεώτερα ιλυστιίματα θεραπείας Βακτηρι- 

οθεραπείας. '■ ‘ροθιραπείας. Κοιμασοθεραπείας, Ενε- 
σοθεραπείας. όξυγονοθιραπείας, μεταλλο-θεραπειας, Α- 
βρο-6εραιτβ!Λζ. Υδρο·(Ιιρχκβ:ας.
Ιδιαίτεροι αίθουοαι διλ τά διάφορα νοσή
ματα σιρός θεραπείαν.

Electricite-Massage-Scientifique pulverisations 
instalatious ecc.

Ίδιαιτέοα αϊθονοα τοϋμηχανήματος της 
άνωτάτης'θευμοκοαιήας διά τούς πάοχον- 
τας τούς πνευρ··νυς ιφθίάιν - έμφυΟημα 
χρονιάν Βρογχίτιδα κτλ.)
'Ό άαθενής πάντοτε λαμβάνει την όιά- 

γνωάιν και θεραπείαν του έγγράφυις- 
Όραι έπιοκέύεων 9 1)2—Ικαι 3—8.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ

16 όελίδες δίστηλοι 1θ
Τιμή Έτηιΐίας Συνδρομής

Διά τήν Ελλάδα 8ρ. 5.—Διά τό ’Εξωτερικόν φρ.χρ. 5 
Διά τήν ’Ρωσσίαν ρούβλια 3.

Δίεύθυνδίς : ΓραφεΤον . ’Εκλεκτών Μυθιστορημά
των., όδός Φωκίωνος, άριθ. 5, ίν Άθήναις.

ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 
τών έτών 1*91 - 18»» Πω- 
λοΰνται είς τδ ΓραφεΐΌν τών ’Ολυμ
πίων (όδός Σταδίου 40) είςτιμήν λίαν 
εύΟηνήν.



Λξιάτιμ.θο κύριοι ! !

IU 11 l/\UI I Ul LlUii ALIKAUIIUI 

»3Ο-Χαντ8ϊα- 23<5
ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΙΔΡΥ’ΘΕΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 

τδ πρώτον 
έκ τών έν ΆΟήναις ώς τν>ός την 

κομιΐ'όττητα, ελαφρότητα, «ίτεοεότητα 
τών πίλων τον βοα^ενΟέντων

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΝ 

ΟΛΥΜΠΙΩΝ
ΚΑΠΕΛΛΑ χωρίς ΚΟΛΛΑΝ

Άποζημιοϋται μέ τό διπλάσιου τής τιμής ό πελάτης τοϋ οποίου άποδειχβή ότι είχε 
κολλάν.

1*&μ.πούηλικαχς, Μαλακά Ιί.απέλλα
ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

Ιίαραοίδονται 10 ώρας μετά τήν παραγγελίαν 
‘■436 — είς τά Χαντεϊα— 336

ΣΑΛΤΣΙΚΟΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 7.ΑΜΠΟΝ

Ιΐαντσετα καπνιστή Φιλέτο καπνιστόν

.......................7
ΚΟΤ1ΓΓ1ΝΙΑ

νκι ·ΐ.^^χιιη>ιΐΜΐιι
ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ

Λοχκάνιχα καπνιστά 
[ Μίμησις Γα)λικη |

-^Τί.'iwwasfel Wfimm
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

| μίμησις Μιλάνου]

ΧΑΛΤΚΙΣΟΙΌ
[ μίμησις Βερώνης 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

--------------- "·.
LAATLtLOTO 

[μίμησις Μιλάνου

Wi- ΎΧ;.·χΛχ;:·7..λ’
ΠΗΚΤΗ ΪΙρος την ανατολικήν πλβυράν της Νέας ’Αγοράς ΜΠΟ’ΝΤΑΙΝ

Ά'/νΛ'?. · 7 7
Λαρδ- ακάπ·.ισ·ο

Γλώσσαι καπνισ·αι

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

"Ολα τά ε?3η τών χοιρινών
Εκλεκτά καί ΕϋΗηνά

ΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕ 
δ<ι>·ι γνωρίζετε νά τρώγετε καλά

>ύγκι λυωμένο

Γλώσσα: a la Russe

ΧΟΙΗ< «ΜΗΙΗΑ

'i>- " NEON ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ >
ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ και ΚΟΡΝΙΖΩΝ

SI Θ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ & K. KOTTA^
Εν Αθηναίε, όδός ΑΙόλον, ίναντι μεγάλιις οικίας Μελά άριθ. "4

Κάτοπτρα παντός είδους — ίπιπλα πολυτελή passepartouts tS-J,,
Έπιχρυοα πλαίσια εικόνων καί παραθύροιν — Φωτογραφίαι — iEHst·* 

Έλαιοτυπίαι καί άκουαρέλαι — Πλαίϋια έκ πλους κτλ.
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I Xpl^QVTUACVT) «κριζόνον τους xaJovc

Βάλσαμον τών Νυμφών
έζοχον καλλυντικόν τού προσώπου

Τά ανωτέρω εύρίσκονται εί; -ό Φαομακεΐον
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ΊΊ'-ποις «Κορίννπς· Όδός Φωκίωνος άριθ. 5.

Ι1ΡΟΤΪΠΟΝ
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ΔΑΜΑΑΙΔΟΚΟΜΕΙΟΝ 
fg ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Καταρτισμόν κατά τά -ελεότερα ‘Ελβετικά I 
καί Γαλλικά ΔαμαλιβοκομεΓα. δτινα αύτοπροσώ- 
πως ΐπεσχέφίη ό κ Α. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, διευ- | 
όυντήί αύτοΰ, παράγει δαμαλίδα άγνοτάτην ΰπό 
αυστηρότατη» άντ,σν.ψίαν πχρασκευαζομένην.

Σωληνάρια δια 3 — 4 άτομα δρ. 1.50
. 0 — 8 . . 2.25

. . 16-18 . . 3.50
ΤοΓς κκ. ίατροΓς, φαρμακοποιούς, ώς και διά με- | 

γάλα ςποσότητας, γίνεται έκπτωσις Ιό 0(0
ΑΠΕΥΘΥΝΤΕΟΝ

Έν ‘ΑΟήναις παρά τω ία-ρφ Α. Καλλιβωκα. 
όδός Μαινάνδρου, 59, παρά τόν άγιον Κωνσταν
τίνον.

Έν Ιΐά-.ραις, έν τώ φαραακείω Καλλιβωκά. ■

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τώ κ. Καλλιβωχά 
καδ’ έκάστην 2 — 3 1| 2 μ μ. "Εκαστον άτομον 
εμβολιάζεται δι ’ ιδίου καινουργούς νυστεριού, δι1 
ου ουδείς άλλος εμβολιάζεται. Τοιαϋτα νυστέρια 
χρησιμοποιούμενα £ν δι" έκαστον ατομον. έκόμι- 
οεν επίτηδες ά κ. Καλλιβωκας κατά τό τελευ
ταίο» εν Ευρώπη· ταξβ-.διόν του.

ΚΪΡΟΙΙΟΙΕΙΟΡ»
ΚΑΙ ΣΑΠΠΝΟΓΤΟΙΕΙΟΝ. ΛΙΑΠΗ

Πρενμηφευτοϋ τής Βαίίιλτκτΐς Αύλής. 

ΡΡΓΟΣΤΑΣ1ΟΝ
Όδός 'Ασκληπιού παρα αην Γαλλικήν Σχολήν. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρά τά ΧαυτεΓα.

Γ. Ε. ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ίιΡΟΛΟΓΟΙΙΟΙΟΣ ΤΗΣ 

ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ* ΔΙΑΔΟΧΟΥ’
rn χλίΐαι επισκίυα'. ωρολογίων και τών ουσκο/ωτέρων

ι θβωρουμένων. "Ολα τά μηχανήματα τής ώρο/ογο- 
I ποιίας είς ενέργειαν πώλησις παντός ειύους ώρα- 

λ'.'ί-ον. ’Εργασία εγγυημένη. — Όόός Αίΐ'λου, 144.


