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Παραχαλοϋγται οί συνδρομηταί μας
μά είδ&ποιώσι τδ γραφεΐον δταν οέν Λαμβάνωσι.τδ φύλλου έγχαίρως.
Οί έν Πάτραις συνδρομηταί μας παραχαλοΰνται -πάσαν αίτησιν αύτών νά
άπευθύνωσι πρδς τδν ανταποκριτήν μας
κ. Κωνστ. Άνορούσσον, διευθυντήν τοΟ
βιβλιοπωλείου ή « Εστία».
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό Φοντενέλλος, γάλλος συγγραφευς τοϋ ΙΖ'
αίώνος διάσημος διά τό πνεύμα του, είχε προσκαλέσει πολλούς ακαδημαϊκούς εις γεΰμα εν
τινι έπαύλει του. Κατελθών πρός στιγμήν εις
τον κήπον, έπανήλθεν κα1. προσεκάλεσεν αύτούς
να ίδωσι περίεργον. Οί σοφοί κατήλθον περίερ
γοι και ό Φοντενέλλος εδειξεν αϋτοΐς μεγάλην
ϋελίνην σφαίραν, ής ή μέν άνω επιφάνεια, ή
εκτεθειμένη εις τον ήλιον ητο ψυχρά, ένώ ή
κάτω ήτο λίαν θερμή. "Ηρχισαν τότε διάφοροι
συζητήσεις καί εξηγήσεις φυσικαί περί τοϋ πε
ριέργου φαινομένου, δ δέ Φοντενέλλος, αφοϋ ά
φησε τούς συναδέλφους του να είπωσι πολλας
μωρίας, ελαβε τόν λόγον καί ειπεν αυτοΓς απα
θώς : — Κύριοι, νά σάς εξηγήσω έγώ τό πράγμαποό ολίγου ότε κατήλθον ενρον τήν σφαϊραν
αύτήν τής όποιας τό άνω μέρος ητο θερμόν καί
τό κάτω ψυχρόν. Την ανέτρεψα καί δι’ αυτό
τώρα άντιθέτως εινε τό άνω ψυχρόν καί τ'οϊκάτω
θερμόν. Οί σοφοί εμειναν αποσβολωμένοι.

»
Ό άνδοειός στρατηγός Αισσαίξ μαχόμενος
κατ’ έχθροΰ πολυαριθμοτέρου εύρίσκετο είς κρί
σιμου θέσιν. 'Ανώτερος αξιωματικός τόν πλη
σιάζει καί τόν έρωτά : — Τί διατάσσετε, στρα
τηγέ ; Τήν ύποχώρησιν βέβαια ; —Ναι, τήν
ύποχώρησιν, άλλά πρός τό μέρος 'τοΰ έχθροΰ,
άπαντά ό Δεσσαίξ. Ό λόγος ούτος εξάπτει τό
θάρρος τών στρατιωτών, οιτινες όρμώσιν εις
τελευταίαν έφοδον και τρέπουσι τόν εχθρόν εις
Ψυϊν·
_________

XAAMFEXNiKA

Ή Φιλαρμονική ’Αθηνών παρήγγειλε διά
τούς μουσικούς της νέας κομψοτάτας στολάς, ώς
επίσης καί νέα μουσικά όργανα. ΈΙ ορχήστρα
τοϋ λαμπρού τουτου προοδευτικού σωματείου

ΕΤΟΣ Α'

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΝ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

απαρτίζεται έκ 40 βιολιών καί 15 άλλων ορ
γάνων, ή δέ μουσική έκ πεντήκοντα οργάνων.
Ή Φιλαρμονική Οά δώση κατά τό διάστημα
τών Άγώνων τέσσαρας μεγάλος συναυλίας,
ών θά συμμετάσχη καί δ χορός συγκείμενος έξ
όγδοήκοντα μελών, Τό παρά τήν πλατεϊαν τής
'Ομόνοιας κατάστημά της καταλλήλως διακο
σμούμενου θα φωταγωγήται καθ’ όλας τάς νύ
κτας τών άγώνων, είς αύτό δέ Οά εύρΐσκωσιν
δεξίωσιν οί έλευσόμενοι ξένοι μουσικοί όμιλοι.
Ή μουσική δέ τής Φιλαρμονικής θά ύποδέχηται τούς ερχομένους επισήμους ξένους.
— Ό θίασος τής κυρίας Ε. Παρασκευοπούλου
άρχεται τών παραστάσεων του είς τό Μέγα Δη
μοτικόν θέατρου διά τού δράματος Τ ό σ κ α.

Τά νπαίΟοια θέατρα

Ό κύριος τοϋ καφενείου πρός τόν υπη
ρέτην:

— Έρώτηόες έκείνους τούς δύο κυρίους
τί θά πάρουν;
—Τούς έρώτηόα καί μοΰ είπαν πώς 0ά
πάρουν... κρυολόγημα!

TOT ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙ APQMQ7
Ή άμαξα φθάνει είς δν οημεϊον όπου ή
όδός είνε πολύ Ανώμαλος. Ό Αμαξηλάτης
κατέρχεται καί Αποτεινόμενος πρός τούς
έν τμ Αμάξμ λέγει:
—Κύριοι, Απ' έδώ καί πέρα μόνον μου
λάρια μπορεί νά περιπατήσουν! Πρέπει νά
καταδΤιτε καί νά πάρετε τόν δρόμον πε
ζοί.
Ή κυρία πρός τόν ύπηρέτην,
— Γιάννη! δέν όοΰ είπα νά μή έμόαίνμς
ποτέ είς τό δωμάτιόν μου πριν κτυπήσμς
τήν πόρτα;
—Έννοιά όας,κυρία-Έγώ κυττάζω πάν
τοτε άπό τήν τούπα της κλειδαριάς καί
όταν βλέπω δτί δεν είδΟε ένδεδυμένη, δέν
μπαίνω.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΙδήσεις.
Ή τιμή τών εισιτηρίων τοϋ Σταδίου ώρίσθη
δια καθίσματα μέχρι τοΰ διαζώματος εις δραχ
μάς 2, διά δέ τά ύπέρ τό διάζωμα λεπτά 50.
—Διευθυντής καί επόπτης τής αστυνομίας τού
Σταδίου διωρισθη δ συνταγματάρχης κ. Ν. Μεταξάς, εχων ύπό τάς διαταγάς του πολλούς κα
τωτέρους αξιωματικούς. Τό προσωπικόν ολόκλη
ρον τής εσωτερικής καί εξωτερικής τοΰ Σταδίου
αστυνομίας συμποσοΰται μετά τοΰ τής κοσμη
τείας κλπ. είς 500 περίπου άτομα.
—"Εφοροι τών αγώνων δικάζοντες άνεκκλήτως.
περί πάντων τών άναφερομένων είς αυτούς διωρίσθησαν ό πρίγκηψ Γεώργιος πρόεδρος, ό κ. I.
Φωκιανός αντιπρόεδρος καί δ κ. Γ. Στρέϊτ.'Αγωνοδίκης καί αλυτάρχης τών άγώνων ό κ. Κ.
Μάνος, άγωνοδίκης διά τά γυμναστικά δ κ. Άριστ. Ίωαννίδης. Έφορος τών γυμναστικών όογάνων δ κ. Ε Γκήτ,άφέτηςΙStarter)δ κ. Σπυρ.
Αρβανίτης. Έπόπται οί κκ Κ. Πέρρυ, 1. Σαρρής, Κ. Πιέτρας καί Σ. Παπανδριόπουλος, ση
μαντήρες οι κ. Κ. Πέρρυ καί 1. Σαρρής.
—Τό Στάδιο» θά κοσμηθή διά τών σημαιών
πάντων τών εθνών. Ό ανδςιας τοϋ Άβέρωφ δριστικώς θά τεθή πρός τά δεξιά τής εισόδου.
—Συνέστη καί έν Βιέννη κομιτάτου διά τούς
'Ολυμπιακούς άγώνας, περιλσμβάνον διάφορα έξέχοντα πρόσωπα.
—Ή έν Βοστώνη τής 'Αμερικής μεγάλη α
θλητική 'Εταιρία 0’ άντιπροσωπευθή διά πολλών
αθλητών της κατά τούς Άγώνας.
— Άπεφασίσθη είς τούς μετ' όλίγας ήμέρας
τελεσθησομένους Πανελληνίους’Αγώνας νάλάβωσι
μέρος μόνον Έλληνες τό γένος ή 'βλληνες πολϊται. Κατ’ αυτούς 0ά γίνωσι καί άγώνες ποδη
λασίας καί σκοποβολής.
— Ό έν Κύπρφ νικήσας κατά τούς άγώνας
κ Άνδρέου άπεφασίσθη νά συμμετάσχη τών
'Ολυμπιακών Άγώνων.
—Τό Στάδιον οιά τής προσθήκης καί τών νέ
ων εδωλίων δύναται νά περιλάβη 45 χιλιάδας
θεατών εν ανέσει.
— Έκ τή; δωρεάς τών 900 χιλιάδων δραχ
μών τοΰ φιλογενοΰς κ. Άβέρωφ κα.-ηναλώθησαν μέχρι .τοϋδε δρ. 750 χιλιάδες. Διά τοΰ υ
πολοίπου συμπληρουμέν-υ καί διά νέων δωρεών
Οά άποπερατωθή βραδύτεροι ολόκληρος ή σειρά
τών εδωλίων έκ μαρμάρου.
—ΊΙ προθεσμία τών δηλώσ.ων ώρίσθη ώς έ
ξης: Διά τά αθλητικά και γυμναστικά 20 ήμέ-

ρας προ τών άγώνων. Διά τους ποδηλατικούς ά
γώνας ή 1 ’Απριλίου ε. ν Διά τούς ναυτικούς
αγώνας ή 40]22 Μαρτίου. Διά τήν ξιφασκίαν ή
15J27 Μαρτίου.
—"Απαντα τά έν Άθήναις γυμναστικά σω
ματεία συνηνώθησαν είς έν κοινόν Πανελλήνιον
σωματείου, όπερ δά διοικεϊται ύπό πεντανδρεας.
— ΆνεκοινώΟη έπισήμως ότι θά συμμετάσχωσι τών Άγώνων οί έξης, ξένοι. Έκ Λονδίνου ό
κ. Λώνσεστον Έλλιοτ εις διάφορα αθλητικά δια
γωνίσματα Έκ ΓΙαρισίων οί κκ. I. Ρενώ καί
Δελαφρεμουάρ μέλη τοϋ όπλασκητικοΰ σωμα
τείου Jeune έρέθ. είς τήν ξιφασκίαν. Έκ Βερο
λίνου ούο έρέται εις τούς ναυτικούς άγώνας.Καί
έκ Στοκχόλμης τέσσαρες άθληταί Σουηδοί
— Ή Φιλαρμονική 'Εταιρία Αθηνών θά διοργανώση λαμπαδοφορίαν, καθ, ήν θά ψάλη κα!
ό χορός αυτής κάτωθεν τών Ανακτόρων.
—Ό ύπό τοΰ Σαμάρι τονισθείς ύμνος τών ’Ο
λυμπιακών άγώνων έκτελεσθήσεται ύπό τών
μουσικών έντός τοϋ Σταδίου, ύπό τοΰ ·χοοοΰ δέ
θα ψαλή εντός τοΰ Ζαππεΐου.
—Είς 172 ανέρχονται ο! εγγραφέντες όπως
αγωνισθώσιν είς τούς προσεχείς Πανελληνίους
άγώνας. Έκ τούτων 108 ένεγράφησαν διά τόν
αγώνα τοΰ δρόμου, εν οΐς καί γέρων τις έκ Με
γάρων ύπερεννενηκοντούτης, έξ αύτών δέ πάλιν
40 είδικώς δια τόν Μαραθώνιον δρόμον.
— Άνευρέθησαν δύο αγάλματα Έρμοΰ έντός
τοΰ άνασκαπτομένου χώρου τοΰ Σταδίου, άτινα
θα στηθώσιν είς τας δύο αύτοΰ πλευράς.
—Τήν προεδοείαν τών δύο άγωνοδίκων 'Επι
τροπών τή παρακλήσει τοΰ Πανελληνίου κα
'Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου εύηρεστήθη ν’άποδεχθή ή Α. Β. Υ. ό πρίγκηψ Γεώργιος.
— Ό διάσηαος πεζοπόρος Άϊρόλδος έκ Μιλά
νου κατέρχεται είς τήν 'Ελλάδα όπως μετάσχη
τοΰ Μαραθωνίου δρόμου. Έκ Μιλάνου θά φθάση
είς ’Αθήνας πεζοπορών.
—Νέον πείραμα έξετέλεσεν ό ακάματος δρο
μεύς κ. Γρηγοοίου, διανύσας τό έκ 40 χιλιομέ
τρων διάστημά τοϋ Μαραθωνίου δρόμου είς 3 ώ
ρας κα! 27 λεπτά καί ύπερτερήσας ούτω πάν
τας τούς μέχρι τοϋδε διανύσαντας αύτό.
—Είς τόν Μαραθώνιον δρόμον έζήτησε νά συ
ναγωνιστή καί εις ίερεύς έκ Λεβαδείας όνόματ,
Σπύρος Βητζάκος, φημιζόμενος διά τήν εκτατόν
ώκυποδίαν του. Πρός τοΰτο έζητήθη ή άδεια
παρά τής Ίεράς Συνόδου.
—Δι’ έπιστολής του ό έθνικός ευεργέτης κ. Γ.
Άβέρωφ έδήλωσεν όοιστικώς ότι δέν θά παοευρεθή κατά τούς Άγώνας.
—Προητοιμάσθησαν τά τών Πανελληνίων ά
γώνων τελεσθησομένων μετ’ όλίγας ήμέρας εί;
τό Στάδιον. Αί προσκλήσεις δέν θά ύπερβώσι τάς
τετρακισ^ιλίας
—Πολλοί 'ξένοι, ιδίως έξ ’Αγγλίας καί 'Αμε
ρικής ενεγράφησαν ήδη διά τά διάφορα διαγωγωνίσματα τών 'Ολυμπιακών άγώνων.
—Θεραπευτήρια κινητά θά τεθώσιν εί; τά διά
φορα μέρη τής πόλεως. όπως παράσχωσι πρόχει
ρον συνδρομήν είς τούς όσου; τυχόν ήθελον πάΟίΐ κατα τόν συνωστισμόν του πλήθους.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
Άν τύχη καί σάς πέση ποτέ έξ απροσεξίας ή
λυχνία τοϋ πετρελαίου, ή διαρραγή έξ άλλου λό
γου καί χυθή τό πετρέλαιον, μή χύσετε νερόν έπ’
αύτοΰ διότι ή φλόξ δέν σβύνεται άλλά κα! δια
δίδεται μάλιστα περισσότερον. Χύσατε γάλα καί
ή φλόξ θά σβεσθή αμέσως.

— Ή συνηθεστατη ασθένεια τών ορνίθων, ή
προερχομένη άπό τάς λεγομένας άφθας ή καί άπό
καρκίνον εύρισκόμενον εντός τοΰ λάρυγγος θερα
πεύεται ασφαλώς καί ταχύτατα διά τοΰ εξής μέ
σου. Λαμβάνετε άλοήν ί’σην τό μέγεθος μέ ένα
κόκκον φασολιού, την θέτετε έντός βουτύρου με
γέθους ενός λεπτοκαούου καί ανοίγετε τό στόμα
τής όρνιθος" εισάγετε τόν βώλον αυτόν δια να
τόν καταπίη. Ουδέποτε δέ πρέπει ν' άποσπάται
ή κερατώδης ουσία ή εύρισκομένη εις τό άκρον
τής γλώσσης τής πασχούσης ορνιθος, διότι έξ αύ
τοΰ πολλάκις προέρχεται ό θάνατος τοΰ πτηνού.

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ
Πώς δύνασθε νά μαντεύσητε τήν ώραν τήν
όποιαν έτερος έβαλε κατά νοΰν ; Ιδού.
'Αφού σας είπή ό μεθ’ ού στοιχηματίζετε
ότι έξελεξε μίαν εκ τών δώδεκα ώρών, εξάγετε
τό ώρολόγιόν σας καί αρχίζετε νά έπιθέτητε τόν
δάκτυλον ή άλλο τι αντικείμενού χρησιμεΰον ώς
δείκτης, οίον μολυβδοκόνδυλον, εις τούς έπί τής
πλακάς τοΰ ωρολογίου σημειουμένους αριθμούς
τών ώρών, άτάκτως καί κατά βούλησιν, παρακαλείτε δέ τόν αντίπαλόν σας νά προσθετή νοερώς, δσάκι; έπιθέτητε τόν δείκτην εις αριθμόν
τινα, μίαν μονάδα είς τήν ώραν τήν όποιαν έφαντάσθη. Τήν όγδόην όμως φοράν ά π α ρ α ιτ ήτ ω ς δείξατε τόν αριθμόν 12 κα! είπέτε του
νά σας φανερώση τό άθροισμα είς τό όποιον εχει
φθάσει.Μετά τοΰτο αρχίσατε οιαδοχικώς νά σημειώνητε τάς ώρας άπό τής 12, έκ δεξιών πρός
τ’ αριστερά (ήτοι 12, II, 10 κλπ.) και καθόσον
προχωρείτε, προσθέτετε μίαν μονάδα εις τόν α
ριθμόν τοΰ αθροίσματος όποΰ σάς έφανέρωσαν’
όταν δέ φθάσητε εις τόν αριθμόν 20, σταματή
σατε, και αύτή θά είνε ή ώρα όποΰ έβαλε κατά
νουν.
Παράδειγμα : Υποθέσατε οτι εβαλέ τις κατά
νοΰν την (> ώραν. Σείς αφοΰ τοποθετήσετε τόν
δείκτην είς διαφόρους ώρας, τήν όγδόην φοράν
θά τόν επιθέσητε εί; την 12. καί επειδή, ώς είπομεν, θα προστίθεται νοερώς μία μονάς εις έκάστην επίθεσιν τοΰ δεικτσυ, θ’ ακούσητε κατά
τήν όγδόην φοράν ότι τό άθροισμα είνε 14. Τότε
αρ·χ!ζοντες από την 12ην ώοαν οπισθοχωρείτε
κατά σειράν προσθέτοντες άνα μίαν μονάδά είς
τόν αριθμόν 14 (δηλ. 11η ώρα 15. 10η 16. καί
ούτω καθεξής) καί όταν φθάσητε είς τό 20. θά
δεϊξητε τήν 6 ώραν, ήτις είνε καί ή κατά νοΰν
τεθείσα.
ΔΙΕΟΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

ΑΓΟΝΕ)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ιΐ,ινηγυρικόν τενχ >ς της «’Εστίας»

3

Δελτίον τών Όλι μπίων

Δελτίον τών ’Ολυμπίων
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τή Άρχαίφ Έλλάδι κα! μετέπειτα έν Ρώμη καί
εν τώ Βυζαντίφ.
Τρία μικρά άθοα. ών τό πρώτον εγραψεν ό
κ. X. ΤΣΟΥΝΤΑΣ τό δεύτερον δ κ.Σ.Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΓΙΟΥΛΟΣ καί τό τρίτον ό κ. Σ Π.
ΛΑΜΠΡΟΣ Πρός τούτοις έν έπεισόδιον τών'Ολυμπιακών 'Αγώνων άναφερομένων ύπό αρχαίων
συγγραφέων.
I” Περιγραφή τής 'Ολυμπίας καί τών κατά
τάς ανασκαφάς έξοχων ευρημάτων.
Τό μέν περί 'Ολυμπίας άρθον έγραψεν ό κ.
ΤΣΟΥΝΤΑΣ, τό δέ περί Έρμοΰ τοΰ Πραξιτέλους και Νίκης τοΰ Παιωνίου ό κ Δ. ΉΛΙΟΣ.
Δ' Τό Παναθηναϊκόν Στάδιον, ή ιστορία αύ
τοΰ καί οί Άγώνες καί αί πομπα! τών Αθη
ναίων ύπό τοϋ κ. Γ. ΣΩΤΗΡ1ΑΔΟΥ.
Ε' Ό αρχαίος Ελληνικός Κόσμος σειρά ει
κόνων αρχαίων πόλεων, σκηνογραφιών καί μνη
μείων μετ' έπεξηγηματικών σημειωμάτων.
Καί ταιαύτη μέν ή σύνθεσις αύτοΰ, ή δέ περιβολή εινε άξια τοΰ περιεχομένου
Ή τύπωσις έγένετο μετά πάσης φιλοκάλου
μερίανης έπί χάροου πολυτελούς επί τούτω κομισθέννος έξ Ευρώπης, αί εικόνες έφιλοτεχνήθησαν έν άρίστω γέρμα νικώ έργαστηρίω, τό δέ εξώφυλλον έξοχου καλλιτεχνικής λεπτότητος έσχεδίασεν ό διαπρεπής ζωγράφος κ. Λύτρας.
Τό «Πανηγυρικόν τεύχος τής Εστίας» θά
είνε τό αρεστόν ενθύμημα τών 'Ολυμπιακών ά
γώνων διά τούς μέλλοντας νά έπισκεφθώσι τάς
Αθήνας ήμετέρους καί ξένους.
Άλλά καί οί άδυνατοΰντες νά κατέλθωσιν εις
Ελλάδα ομογενείς θά έπικοινωνήσωσι πνευματικώς μετά τής πανηγυριζούσης πρωτευούσης
τοΰ Ελευθέρου Κράτους, προμηθευόμενοι

ΑΤΜΟΜΥΛΟΙ
ΟΙΝΟΣ ΚΟΛΑ 'Μ

Δ. Σ. Λ0ΪΜ0Ϊ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ

ΚΡΙΝΟΥ

I

Τιμολόγιον άλενρων τοϊς μετρητοϊς
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη ποιότης............................ λεπ. 46
ΨΙΛΟΣ1ΜΙΓΔΑΛΑ. ...............................................
ΑΖΥΠΜΑ Ρωσσίβς έκλεκτή V.................
‘6
ΑΛΕΥΡΑ ΑΛΑ’ ............................................... · *'
.
ΛΑ'.....................
38
■
πιτυράτα........ .........
38
•
δβύ-ΐβρα...... ................
’ 36
•
τρίτα....................................
’
Π1ΤΥΡΑ χονδρά............................................... ■
.
ψιλά............................................................
16
Ο! άγοράζοντες δια τ'ο ’Εξωτερικόν άπαλάσσονται
τοΰ’τβΧωνιαχου τείους των 6
κατ οκαν εκτός
τών πιτυρων.

Ό οίνος ούτος παρασκευαζόμενος δΓ 'Ισπανικού
οίνου Μάλακας περιέχει έν διαλύσει άπαντα τά ενεργά
συστατικά τών Καρύων τού Κολά είνε λύαν ωφέλιμα
κατά τής νευρασθενείας -χλωρώσεως. αναιμίας δυσπε
ψίας γαστραλίας. χρονοίας διάρροιας, παθήσεων τής
καρδίας, γενικής άτονίας και άνικανότησος. Έν Αβήναις. παρά τώ Φαρμακείω Κρίνου 171-17. όδός Αι

όλου.

Οίνος Κολά Κρίνου

Χαράλαμπος Γ»ον£»γαζ
άναλαβών εσχάτως τήν κατασκευήν τών αναγκαιούντων διά τό Στάδιον μαξυλαρίων θέσας είς
ενέργειαν πλέον τών 35 κορανίων κατώρθωσεν
νά περαιώση τήν καταπληκτικήν ταύτην έργασίαν πρό τής όρισθείσης προθεσμίας. Ή παράδοσις δ’ αύτών γενήσεται έντός τής προσεχούς
έβδομάδος.
Επίσης ό ίδιος κ. Γιούργας προμηθευθεΐς ά
φθονου ύφασμα έξ Ευρώπης αναλαμβάνει τήν
κατασκευήν σημάτων όλων τών εθνών καί παν
τός μεγέθους έπί τή ευκαιρία τών άγώνων.

Ώ; άπό καιρού άνηγγείλαμεν, ή « 'Εστία »
παρεσκεύασεν έπί τή άνασυστάσει τών 'Ολυμ
πιακών αγώνων κα! τή πρώτη αύτών τελέσει έν
Άθήναις Πανηγυρικόν Τεύχος, τό οποίον εύρίσκεται ήδη ύπό τά πιεστήρια καί θά έκδοθή

ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Τήν 15ην προσεχούς Μαρτίου

1 <5 ύελί&ες δίϋτηλοι 1 <»

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ τοΰτο συντεθέν τή ευμενή συν
εργασία άλλοδαππών και 'Ελλήνων σοφών, αρ
χαιολόγων συγγραφέων ποιητών καί καλλιτε
χνών, απαρτίζουσι τοία κυρίως μέρη.
Α Εισαγωγικόν μέρος περί τής σημασίας τών
'Ολυμπιακών Άγώνων έν τή αρχαία Έλλάδι
κα! τής Άνασυστάσεως αυτών.
Τό μέρος αποτελεΐται εκ σειράς αρθριδίων έν
πρωτοτύπω μετά ελληνικής μεταφράσεως Γάλ
λων. Γερμανών. "Αγγλων κα'ι Άμε: ικανών, άν
δρών διαπρεπών έν τή αρχαιολογία καί τή λο
γογραφία, ακραιφνών φίλων τής Ελλάδος οϊτινες παρακληθέντε; εύηρεστήθησαν νά τιμήσωσι
την «Εστίαν» δια τής συνεργασίας των.
Β' Έξιστορησις τών κατά τούς Άγώνας έν

Τιμή Έτηοίας Συνδρομής

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ

_____ ♦

Διά τήν 'Ελλάδα δρ. 5.—Διά τό 'Εξωτερικόν ®ρ χρ. 5
Διά τήν 'Ρωσσίαν ρούβλια 3.

Δίεύθυνιϊΐς I Γραφεΐόν · 'Εκλεκτών Μυθιστορημά
των·. όβος Φωκίωνος, άριθ 5. εν Άθήναις.

Μβγ 3-η ύνλλογπ Χάρτου
Sports

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ
Έπί χάρτου άγγλικοϋ διαφανούς τα 100 δρ. 2
,
.
β’ ποιότητος
·
1.50
Έκτελεϊται καί πάΟα τυπογραφικό ίργασία λίαν φιλοκάλως καί τιμίως είς τιμάς συγκαταβατικωτάτας.

ΚΗ εΟι rffr- C&-- C2XΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

Ιν Παρεσέοες
Ό μόνος ράπτης ποΰ καί τούς καμπούρηδες τούς
κάνει ϊάονς.

ΘΕΛΕΤΕ

νά έχετε κορμιά κυπαρισσένια ;
τρέξααε έκεΐ

ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΝ

Όδός Γεωργ ού Σταύρου άριθ. 6, παραπλευρως

’Εθνικής Τραπέζης.

ΘΕΡΑΙΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
ιατρο-χειρουρπκον

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ^·
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΟΥΡΓΑ
Στοά Μελά όοιίΙ. 13
'Εκθέτης τής διαρκούς βιοτεχνικής εκθέσεως. Πάντα τά είδη γυναικείων καί ανδρικών
άσπρορρούχων ύπό τήν διεύθυνσιν δοκίμων ν.οπτριών. "Ολαι αί μελλόνυμφοι έπεϊ παραγγέλλουν τάς προίκας των τάς οποίας αναλαμβάνει
τό κατάστημα μέ έγγύησιν καί ιδίαν εύβύνην
του.’Εν τω καταστήματι υπάρχει μεγάλη παραρκαταθήκη έτοιμων άσπρορρούχων δ:' ολα
τά γένη.
Τιμαί έκτός παντός συναγωνισμού.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
ΚΑΙ ΜΪΡΟΠΩΔΕΙΟΝ
Κ,υροαχοΟ
21 Όδός Σταδίου 21
[ Γωνιαϊον μργαζεϊον σίκίας Ν Κωστή (

'Αρώματα παντός είδους εκλεκτά. Σάπωνες, Ποΰδραι.
Δοξάρια. Κο'νεις, Ψήκτραι, Βαφαί έκ τών καλλίτερων
εργοστασίων 'Αγγλίας καί Γαλλία: Κολώνια έγχώριος
άμιλλωμένη πρός τάς ευρωπαϊκός. "Υδωρ θύμου όΓ α
ρωματικά λουτρά. Ύδωρ κινίνης
Ειδικός τεχνίτης διά κτενίσματα κυριών.

Σ. Δ.
γγλικήν στερεότητα καί Γαλλικήν κομψότητα εύρίικιι τις μόνον <ις τό

Α

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
Προμηθευτοΰ τής A. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου.

Όβός Σταδίου άριθ- 40έξ 'Αγγλίας καϊ Γαλλίας εις
ασαν τό παρά τή πλατεία 'Αγίας
■μμμ Ειρήνης

ΚΩΝΣ Γ. ΤΣΟΎΜΗ

τά τελειότερα καί κομψωτερα μεταξωτά
manchettes τά όποια κυριολεκτικώς θά τρελ| λάνουν κόσμον
'Εκεί επίσης ευρίσκει τις χιλίων ειδών
Xfj-joi ««νέργοα.
τά ωραιότερα καί ίδιοτροπώτερα

μ,πονζ.άτα
καί τέλος παντός είδους φυσικών άνθέων.

ΕΙΣ ΤΟ

ΠΑΡΙΣΙΝΟΊ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
ΤΟΝ Κ Κ.

ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

τών ετών 1SO1 — 1Κ95 Ι]ωλοΟνται είς τδ Γραφείου τών 'Ολυμ
πίων ( όοος Σταδίου 40) είςτιμήν λίαν
εύΟηνήν.

43— Όδός Σταδίου (άντικρύ Αρσάκειου) —43

Τά έκλεκτετότερα καί άριστοκρατικώτερα ΕΙΔΗ της
γραφικής ύλης

Έπί τριετίαν τελειοποιηθείς

ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ
Ό διευθυντής τοΰ έργοστασίου άσπρορρούχων κ.

Βοςτωνη

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

Ν.ΠΥΡΡΟΣ

Τό Πανηγυρικόν Τεύχος τής 'Εστίας.
Ή τιμή αύτοΰ ώρίσθη μετριωτάτη, ήτοι Φρ.
3, όπως καταστή αληθώς πανελλήνιον τό εργον,
οί δέ έπιθυμοΰντες νά λάβωσιν αύτό άαα τή έκδόσει ελεύθερον ταχυδρομικών, δύνανται ν’ άποστείλωσιν άπό τοϋδε τάς παραγγελίας των μετά
ςοϋ άναλογου αντιτίμου είς τό « Βιβλιοπωλείου
τής Εστίας Γ. ΚΑΣΔΟΝΗ.

η

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΙΑΝΚΗΣ
ΥΔΡΑΤΛΙΚΟΪ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΙΙαοαπλενρυις πρακτορείου έψιιμεοίδων.

Αγκαθιβρήθιι τό τελειότεροι· άθηναικόν
—Ξ ΕΡΓΟΙΤ SION

SOKCA US Ξ—

Οαοε Σταλιού 18

Ό κ Καλλιφρονάς γνωρίζων τήν ικανότητα του διώρισεν αύτόν ύδραυλικόν τεχνίτην τοΰ δήμου Αθηναΐ'·»ν επαξίως.

ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ

Ίατοοχειρονγοί
32—Όδός Εύριπίδου—32
Νοόήματα χειρουργικά, Συφιλιδικά, Νευρικά,
Μητρικά, ρινός, ώτων, λάρυγγος κτλ.
Νεώτεοα συότύματα θεραπείας Βακτηριοθεραπείας. Όροθεραπείας. Κοιμασοθεραπείας Ενεσοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, μεταλλο-θεραπε-.ας. Α' ipo-Sepaneta;, ·Υδρο·0Εραπ<ιας.
1 ’Ιδιαίτεροι αίθουόαι διϊ τά διάφορα νορήI ματα πρός θεραπείαν.
ElectriciU-Massage-Scientifique puteeritationf

inttalatious ecc.

Ίδιαιτέοα αίθουσα τοϋμηχανήματος τής
άνωτάτιις θερμοκρασίας διά τούςπάσχονI τας τούς πνεύμονας ιψθίόιν - έμφυσημα
χοονίαν Βρογχίτιδα κτλ.)
- ,
'Ό ασθενής πάντοτε λαμόάνει την οιάI ννωύιν και θεοαπείαν του έγγράφωξ.
Ώραι επισκέψεων 9 1)2 — Ικαι 3 — 8.

ΟΙΝΟΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΝΟΙ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Γ. ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΥ

Όπισθεν rnc Βουλής·
"Αριστα είδη ϊκ τών πεφημισμενων οίνων
ΡΟΜ11ΟΛΑΣ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗΣ,
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
οί’τινες έβραδεύθησαν είς όλας τάς 'Εκθέσεις
καί διά τήν έκτακτον αύτών τονικότητα είσή' χθησαν είς τά

Νοσοκομεία τύς Γερμανίας
Μοσχάτος μοναδικός διά τήν κατασκευήν

Η® ΚΟΝΙΑΚ
Ροσόλια Κεφαλληνίας εκλεκτά,
"άλαιον Κεφαλληνίας πρώτης πωότητο;.

Δελτίον τών Όλνμπίων

ΘΑΥΜΑ ΕΥΘΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΑΑΙΤΕΧΝΙΑΣ
Ποιος δέν θ' άποκτήδη τοιαύτην φωτογραφίαν ιιέ τοιαύτην καλλιτεχνικήν έογαόία
καί μέ τδ εντελές nodov τών δοαχ. 20.

Α-ς,

ΠΡΟΤΥΠΟΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ

ΕΑΛΤΕΙΣΟΤΟ

ΖΑΜΠυΝ

Φιλέτο καπνιστόν

ΙΙαντσετα καπνιστή

ΜΟΡΤΑΔΕΛ α

ΚΟΤίΓΓΙΝΙΛ

' λ'ζ;
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

Λοκκάνικα καπνιστά
[Μΐμησις Γα/.λικη]
——-------------------

,.'Λ-.'η

εαλτειεοτο

ΑΝΤΏΝΙΟΥ ΖΚΟΡΔΟΥΑΗ

[μΐμησις Βερώνης1

—

j μΐμησις Μιλάνου]
—
ΕΑΛΤΕΙΕΟΤΟ
[μίμησις Μιλάνου

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ
ΜΠΟ*ΝΤΑΙΝ

Προς τήν ανατολικήν πλευράν τής Νιας ’Αγοράς

ΠΗΚΤΗ

- r........
Ξύγκι λυωμένο

Λαοίι σκάπνισ-ο
Υ··-ί ϊ........ - - -~
Γλωσσαι καπνισ’αι

Όλα τά

τών χοιρινών

Γλώσσαι a la Rung

'Εκλεκτά καί Εΰθηνά
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

: ■
..
ΧΟΙΡ<'ΜΗΡΙΑ

Δ Ο Κ I Μ Α Σ A Τ Ε
δόοι γνωρίζετε νά τρόιγετε καλά

ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

και

ΚΟΡΝΙΖΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ
-β^·
ΔΑΜΑΛΙΔΟΚΟΜΕΙΟΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ||
Καταοτισδέν κατά τά τελειότερα ’Ελβετικά
καί Γαλλικά Δαμαλιδοκομεϊα, άτινα αυτοπροσώ
πως ίπεσχέφ&η ό χ Α. ΚΔΛΛΙΒΟΚΑΣ, διευ
θυντής αύτοϋ, παράγει δαμαλίδα άγνοτάτην υπό
αυστηροτατην αντ.σνψιαν παρασχευαζομένην.
Σωληνάριά
δια 3—δ άτομα δρ. 1,50
.
. 6-8
. 2.25
■
.16-18 .
. 3.50
Τοϊς κκ. ίατροϊς. φαρμακοποιούς. ώς καί διά με
γάλα ςποσότητας. γίνεται έχπτωσις 15 0(0ΑΠΚΓΘΥΝΤΕΟΝ

Έν Άθήναις παρά τώ ϊατρφ Α. Καλλιβωχα.
όδός Μαινάνδρου, 59, παρά τόν άγιον Κωνσταν
τίνον.
Έν Πάιραις, ίν τώ φαρμαχείω Καλλιβωχα.
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τώ χ. Καλλιβωχα
καθ' έχάστην 2 — 3 1(2 μ μ. "Εκαστον άτομον
εμβολιάζεται δι' (βίου καινουργούς νυστεριού. δι ’
οΰ ούδείς άλλος εμβολιάζεται. Τοιαΰτα νυστέρια
χρησιμοποιούμενα Sv δι ’ έκαστον άτομον. έχόμι- '
σεν επίτηδες ό κ. Καλλιβωκας κατά τό τελευ- |
ταϊον εν Ευρώπη ταξεΐδιόν του.

Θ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ & Κ. ΚΟΤΤΑ
Εκ

Αθηναίε, όδός ΑΙόλου, έναντι μεγάλης οικίας Μελά άριθ.

74

ί,Τ
Κάτοπτρα παντός είδους — Επιπλα πολυτελή passepartouts
51; Έπίχρυηα πλαίιίια είκόνων και παραβϋρμιν — Φωτογοαφίαι —
Ελυιοτνπίαι καί άκουαρέλαι — Πλαίιίια έκ πλους κτλ.

Ολα εκλεκτά — "Ολα ενθηνά

και

ςαππνοποιειον

ΛΙΑΠΗ
Προμιιθευτοΰ τής Βασιλικής Αίιλής.

eU

Η ανικανοτης

θεραπεύεται ita τών κα<

„ταποτι,„. .,5
Dour ffirsch

Η
ΦΩΤΙΟΥ

ΚΛΗΡΗ

ΓΑΛΛΙΑ

Έκριζοντυλίνη

φαρμακον άλανθάστως
έχριζονον τους χάJove

ΚΑΙ Σ*ε

παρά τά Χαντεϊα.
ΚαΟαριότης άκρα,περιποίησιςμογαδική, δω
μάτια ιδιαίτερα δ:' οικογένειας.

Ολο’. θ’, κοιλιόδουλοι έκει πρέπει νά τρώγουν.

Βάλσαμον τών Νυμφών
έξοχον καλλυντικόν τοΰ προσώπου
Τά άνωτέρω εύρίσκονται βίς τό Φαρμαχείον

—== ΙΣΑΑΚΙΔΟΤ :------Όδός Κολοκοτρώνη.

Τύποις »Κορίννης· Όδ>·ς Φωκιωνος άριό. 5.

F ΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
Όδός ‘Ασκληπιού παρα ιτ,ν Γαλλικήν Σχολήν.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚίΤΑΣΤΕΜΑ παρά τά Χαυτεΐα.

Γ. Ε. Μ ΑΡΟΤΛΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟ1ΟΣ ΤΗΣ
ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
rp rketai επισκιυαι ωρολογίων και τών δυσκο/ωτέρων
Οεωρουμένων. "Ολα τά μηχανήματα τής ωρολογά·
I ποιιας είς ένέργειαν’ πώληβις παντός είδους ωρο
λογίων. ’Εργασία εγγυημένη.— Όδός Αίολου, 144.

