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—Τι έχει νά κάμη αύτό; Καί έγώ είνε
είκοσι χρόνια πού μένω έδώ,

Ή γενική αντιπροσωπεία τών «’Ολυμπίων»
άνετέθη εις τόν χ. Σπυρ. Βελιανίτην πεοιοδεύοντα ανταποκριτήν μας.

Φ

Ή επιστασία τών «’Ολυμπίων»
εινε ανατεθειμένη :
Έν Ά γ ρ ι ν ί ω Εί; τόν κ. Δ Παπαλάμπρον, βιβλιοπώλην.
Έ Σ ύ ρ ω Εις τόν κ. Βασίλ. Συνοδινόν, βι
βλιοπώλην.
Έν Κ ε ρ κ ύ ρ α Εί; τόν κ. Νικόλ. Ίωαννίδην, βιβλιοπώλην.
Έν Π ά τ ρ α ι ς Είς τούς κ κ. αδελφούς Άνδρούσσου. βιβλιοπωλείων ή «Εστία».
Έν Κ ω ν σ τ α τ ι ν ο υ π ό λ ε ι Είς τους
χ.κ αδελφούς Νοτάρη βιβλιοπώλας.
Έν Αΐγύ-πτφ Είς τόν κ. Σταμάτιον Βασιλειάοην, βιβλιοπώλην έν ’Αλεξάνδρειά.
Έν Β ρ α ί λ μ Εί; τόν κ. Δ.Χαλιχιάν βιβλιο
πώλην
Έ·- Κωνστάντζα Είς τόν χ. Μ. Γχιών
βιβύ ιοτώλην.
Έν Γ α λ α ζ ί ω Είς τόν κ. Μαρίνον Γιαννίκην. βιβλιοπώλην.
Έν Φιλιππουπόλει Είς τόν κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίντζην
Έν Μυτιλήνη Είς τόν κ. Θεμιστοχλήν
ψύχαν, διπλογράφον.
Έν Θσσαλονίκη Εις τόν κ. Κίμωνα
Βατιχιώτην. βιβλιοπώλην.

ΠοφαχαλοΟνται οι συνδρομηταί τών
έπαρχιών και τοΟ έςωτερικοΟ δπου δέν
έχομεν είδικδν ανταποκριτήν καί ρ.ή κα
ταβαλοντες είσέτι τήν συνδρομήν των
νά εύαρεστηΟώσι νά πϊμψωσιν αύτήν
τάχιστα, διά νά μή έπέλΟιρ ή οιακοπή
ι τής πρδς αύτοΰςάποστολής τοΟ φύλλου.
ΙΙαρακαλοΟνται οί συνδρομηταί μας
νά είδοποιώσι τδ γραφείου δταν δέν λαμβάνωσι τδ ψύλλον έγκαίρως.

ΤΟΠΑΑΟΝΙοΓΚΜΤΟί^ΟΜΟΤ
Μία κυρία έν κύκλφ φίλων καί γνωρί
μων Αμελεί ίσχυριζομένη δτι είνε πολύ
δύσκολος είς τήν αγάπην της.
— 'Αγαπώ δμως τά παιδάκια, λέγει.δταν
είνε μικρά, καθόις καί τά διαμάντια ...

—’Οταν εινε μεγάλα, προσθέτει κάποι
ος.

Φ
Ή σκηνή πρό τής θυρίδος τών εισιτη
ρίων σιδηροδρόμου.
Είς ταξειδιώτης δυσαναίΐχετών διά τήν
βραδύτητα άνα,κράζει.
— Μά τέλος πάντων δεν θά μού δώσετε
είσιτηριον; Είνε είκοσι λεπτά όποΰ μένω
έδώ πέρα.
Καί ό υπάλληλος Απαθώς:

— Δυστυχία φοβερά, φίλε μου. Φτώχεια
μεγάλη είς την πάλιν μας,καμμία δουλειά
όέν πηγαίνει έμπρός.
— Μπά! έμένα ίσα ίσα ένας φίλος μου μοΰ
έλεγε πρό όλίγου δτι ή δουλειακ πηγαί
νουν λαμπρά καί σκέπτεται νά διπλασιά
σει τό προσωπικόν τοϋ γραφείου του.
— Καί τί έργαόία κάμνει;
—Έχει ένεχυροδανειστήοιον.

Ό δούξ Λιδιγκιέρ ένυμφεύθη γυναίκα νεαράν
εις ηλικίαν πολύ προβεβηχυΐαν. Ό καρδινάλιος
Κοαλέν τόν ήρώτησε, μαΟών τόν γάμον του,διατί
ένυμφεύΟη.—Διά ν’ αποκτήσω τέκνα, άπήντη
σεν δ δούξ.
— ’Αλλά, κύριε δούξ, παρετήρησε πονηρώς δ
καρδινάλιος, ή σύζυγός σας εινε πολύ σώφρων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ειδήσεις.

Ό Μαραθώνιος δρόμος.

Τό παρελθόν Σάββατον καί Κυριακήν, 8 καί
9 ίσταμένου έτελέτθησαν έν τώ Παναθηναϊκά*
Σταδίω έπί παρουσίμ τής Β. Οικογένειας καί
εν σσρροή πολλοΰ πλήθους οί Πανελλήνιοι ά
γώνες, ών τ’ αποτελέσματα παραΟέτομεν.
Δρόμος 100

—Ώστε τί λές; νά άυναγωνισθοϋμεν καί
ήμεϊς είς τόν Μαραθώνιον δρόμον ;
—Μά κατα-που-βλέπυ» τόν δρόμον τον Μα
ραθώνιον τόν έδωσες έσύ είς τό βαρέλι μέ
ρετοινάτο !

μέτρων.

Οί άγώνες ήρξαντο διά τοΰ δρόμου τών 100
μέτρων, συνηγωνίσθησαν 12 είς δύο τάξεις. Έκ
τής πρώτης τάξεως έξήλθον νιχηταί.
Πρώτος δ χ. Άλέξ Λ. Χαλχοχονδύλης άνήχων είς τόν « ΆθλητικόνΌμιλον τών ’Αθηνών».
Δεύτερος δ χ. Γ. Β. Γεννήματος άνήκων εις
τόν «Πανελλήνιον Σύλλογον τών ’Αθηνών».
Έ κ τ ή ς δευτέραςτάξεως πρώτος
μέν δ κ. Α. Άνδρέου άνήκων είς τόν «Σύλλο
γον τών 'Ολυμπίων τής Κύπρου».
Δεύτερος δέ δ κ. I. Θεοφιλόπουλος άνήκων είς
τόν «"Ομιλον τών Πεζοπόρων Πειραιώς».
Άγών Δίσκου

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό βασιλεύς τής Περσίας Ιίαμβύσης ήτο έκ
δοτος είς τήν οινοποσίαν. Εις τών εΰνοουμένων
του δ Ποηξάσπης, έτόλμησε ν’ άποτείνη αύτώ
συμβουλας καί παρατηρήσεις.—θά σού αποδεί
ξω, άπήντησεν ό Καμβύσης, ότι ό οίνος δέν μοΰ
αφαιρεί ούτε την κρίσιν ούτε τήν ευστοχίαν μου.
'Αφοϋ δ’ έκάθισιν είς τήν τράπεζαν καί επιε
κατά κόρον, διέταξε νά φέρωσι τόν υιόν τοΰ
Πρηξάσπους και νά δέσωσιν αύτόν εις εν δένορον.
Είτα αποτεινόμενος πρός τόν άτυχή πατέρα δ
θηριώδης τόρανος:—Έάν δέν διαπεράσω μέ τό
βέλος τοΰ τόξου μου την καρδίαν τοΰ υίοΰ σου,
είπε, τότε Οά παραδεχθώ δτι τώ όντι πρέπει
νά άπέχω τοΰ οίνου. Καί τοξεύσας διεπέρασε
πραγματικώς την καρδίαν τοϋ παιδιού.
Ερρίκος δ Γ' βασιλεύς τής Γαλλίας έφημίζετο διά τήν μαλθακότητά του. Ό θηλυδρίας δήγεμών κατεκλίνετο φορών χειρόκτια ήρωματισμένα, διά νά διατηρήση τήν λευκότητα τών χειρών του, αΐτινες ησαν δμολογουμένως ώραιώταται. φέρων δ’ εις τό πρόσωπον προσωπίδα έκ
ζύμης τίνος ειδικής. Τόσον πολύ προσεϊχε περί
τόν καλλωπισμόν, ώστε απεδίωξέ ποτέ τόν δούκα
Έπερνών. τολμήσαντα νά έμφανισθή ένώπιόν
του χωρίς νά φορή λευκά υποδήματα καί διότι
τό ένδυμά του δέν ητο καλά χουμβωμένον.

Ώρα 2 καί 1)4 Ήρξατο τό αγώνισμα τοΰ
δίσκου. 15 σκοποβόλοι μετέσχον τοΰ αγώνος.
προεκρίθησαν δέ διά τούς 'Ολυμπιακούς άγώνας
πρώτος
Ό κ. Π. Π. Παρασχευόπουλος τοΰ «'Αθλη
τικού ομίλου Αθηνών» ρίψας τ'ον δίσκον εις
άπόστασιν 28 μέτρων καί 75 0)0, δεύτερος δέ
Ό κ. Σ. Κ Βερσής, μέλος τοΰ «Πανελλη
νίου τών ’Αθηνών συλλόγου» ρίψας τόν δίσκον
εις άπόστασιν 28 μέτρων καί 58 0)0. 'Ενταύθα
δέον νά σημειωθώ δ χ. Βερσής διεκρίθη διά τήν
τέχνην μεθ’ ής έχειρίζετο τόν δίσκον, τρίτος δέ
Ό κ. Γ. Σ. Παπασιδέρης, άνήκων είς τ'ον
«’Εθνικόν Γυμναστικόν σύλλογον ’Αθηνών» ρί
ψεις αύτόν είς άπόστασιν 27 μέτρων κα! 85 0)0.
Δρόμος μετ’ έμποδίοιν.
Ώρα 3 καί 1)4. Ήρξατο δ δρόμος μετ’ εμ
ποδίων 110 μέτρων. Συνηγωνίσθησαν 5 εις δύο
τάξεις.
_
_
Τ
Πρώτος έχ τής ά τ ά ξ ε ω ς ηλθεν δ και εις
τόν δρόμον νικήσας κ. Α Άνδρέου διατρεςας
τον δρόμον είς 21 δευερόλεπτα. δεύτερος δέ.
Ό κ. Γ. Δαμάσκο; μέλος τοΰ «’Εθνικού συλ
λόγου τών ’Αθηνών». Έκ τής 6' τ ά ξ ε ω ς έχ
τών δύο διαγωνισθέντων ήλθε πρώτος.
Ό χ. Α. Δ .Σχαλτσογιάννης, μέλος τού α
νωτέρω «'Εθνικού συλλόγου» διατρέξας τόν δ:όμον εις 24 δευτερόλεπτα. Ό άγών ούτος άπέσπασε πολύ τό ενδιαφέρον τών θεατών, δια τα
κατά σειράν πολλά υπάρχοντα έμπόδια. ύψους
ύπέρ τό μέτρον άτινα οί άγωνιζόμενοι ύπερεπήδων.

"Αλμα άπλοϋν.
Ώρα 3 και 1)2. Διηγωνίσθησαν 10 κα! έ
κρίθησαν αξεοι δια τούς 'Ολυμπιακούς άγώνας,
ώς πρώτος.
Ό κ. Α. Λ. Χαλκοκονδύλης νικήσας κα! ε’ις
τον δρόμον, πηδήσας μέτρα 5 κα! 68 0)0, κα!
δεύτερος
Ό κ Δ. Σκαλτσογιάννης νικήσας έπίσης
είς τόν δρόμον, μετ’ εμποδίων, πηδήσας μέτρα
5 κα! 38 0)0
Δρόμος 1500 μέτρων.
Ώρα 4 κα! 20'- Συνηγωνίσθησαν 12 είς δύο
τάξεις. Έκ τής ά τάξεως ήλθε πρώτος ό κ. Α
I. Φέτσης άνήκων εις τον «'Αθλητικόν Όμιλον
’Αθηνών», διατρέξας τόν δρόμον εϊς λεπτά 4 και
53 δευτερόλεπτα.
Δεύτερος δέ ό κ. Δ Π. Γολέμης μέλος τοΰ
αύτοϋ ομίλου.
Έκ τής β' τάξεως πρώτος ό κ. Α. Καρακατσάνης άνήκων ε’ις τόν «Πανελλήνιον σύλ
λογον τών Αθηνών» διατρέξας τόν δρόμον είς
5 λεπτά κα! 3 δευτερόλεπτα.
Δεύτερος δέ ό κ. Α. Χατζής έκ τοΰ «'Ομίλου
τών πεζοπόρων Πειραιώς».
'Αγών «ιφαιροδολίας.
Ώρα 4 1)2. Έν αύτή έκρίθησαν άξιοι διά
τούς 'Ολυμπιακούς αγώνας δύο, πρώτος μεν ό
κ. Μ. Γοΰσκος άνήκων είς τόν «Πανελλή
νιον σύλλογον τών ’Αθηνών», βαλών τήν σφαί
ραν είς μέτρα 10 κα! 72 0)0Δεύτερος ό κ. Γ Παπασιδέρης νικήσας κα!
είς τόν δίσκον, βαλών είς μέτρα 10 καί 60 0)0
Δρόμος 400 μέτρων.
Ώρα 5 1)2. Ί'ελευταΐον αγώνισμα. Ήγωνίσθησαν 12 είς δύο τάξεις.
Έν τή ά. τάξει ένίκησε πρώτος διά τρίτην φοράν ό κ. Λ. Χαλκοκονδύλης άφιχθε'ις
εις έν λεπτόν κα! 2 δευτερόλεπτα καί
Δεύτερος ό κα! πριν νικήσας κ. Α. Σκαλτσογιάννης.
Έν τή β’ τάξει ήλθε πρώτος ό κ. Λ. Κ.
Τσικλητήρας μέλος τής «Γυμναστικής εταιρίας
Πατρών», άφιχθείς είς έν λεπτόν κα! 9 δευτερό
λεπτά καί
Δεύτερος ό κ. Παντελής Α. Καρασευδάς μέ
λος τοΰ «Έθνικοϋ συλλόγου ’Αθηνών».

ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ
’Αγών 100 μέτρων
Μεταξύ τών διακριθέντων κατά τήν πρώτην
ήμέραν α' ηλθεν δ κύριος Λ. Χαλκοκονδύλης
διατρέξας τόν δρόμον εις 13’ κα! 1/2,β' δ κ.Γ.
Δ. Γεννήματα; κατά τι ύπολειφθείς. Ούτοι έκρίθησαν δριστικώς διά τούς ολυμπιακούς άγώνα;
ώς δρομείς.
Δρόμος 100 μέτρων μετ' έμποδίων.
Α’ ηλθεν δκ. Α. Άνδρέου τοΰ συλλόγου τών
«'Ολυμπίων τή; Κύπρου» διατρέξας τον δρόμον
ε’ις 2 Γ κα! 2)5 κα! Β' ό κ.Α. Σκαλτσογιάννης.
Οτυοι έκρίθησαν δριστικώς δρομείς δια τούς ολυμ
πιακούς αγώνας.
’Αλμα τριπλοϋν
Διηγωνίσθησαν 12. α' ένίκησεν ό κ Περσάκης τοΰ «Πανελληνίου ’Αθηνών» πηδήσας μ.
12 44 κα! β’ δ X. Ν Ζουμής έκ Χαλκϊδο;.
Έκρίθησαν άθληταί διά τούς ολυμπιακούς άγώ
νας.
Δρόμος 800 μέτρων
Διηγωνίσθησαν τέσσαρες δρομείς, άλλ’ ήλθον
ισόπαλοι σχεδόν, δύο τοϋ «'Ομίλου τών φιλά
θλων Αθηνών», δ κ A I. Φέτσης κα! δ κ. Β
Π. Γολέμης. Ό α’ διέτρεξε τό διάστημα είς
2’ 26”.
'Αλμα ε1ς ϋψ·>ς
Διηγωνίσθησαν πέντε α' ηλθεν ό κ. Β. Γεν
νήματος, πηδήσας εί; ύψος 1,50 κα! β' δ κ. Α.
Λ. Πετμεζας τοΰ «Παναχαίκοΰ Πατρών». Έ
κρίθησαν άξιοι διά τούς ολυμπιακούς άγώνας.
Δρόμος 401 μέ-ςρων
Μεταξύ τών νικησάντων τήν προτεραίαν Α’
ηλθεν δ κ Λ. Χαλκοκονδύλης, διατρέξας αύτόν
ε’ις 1' 11” κα! 3)5, β' δ κ. Λ. Τσικλητήρας.
Ά^φότεοοι θά οιαγωνισθώσιν εί: τούς ολυμπια
κούς άγώνας.

'Αλμα έπί κοντώ
Διηγωνίσθησαν πέντε. Πρώτος ηλθεν δ κ. I.
Θεοδωρόπουλος τοΰ «Έθνικοϋ γυμναστικού ’Α
θηνών» πηδήσας μ. 2.50 καί δεύτερος δ κ. Suδάς τοΰ «Αθλητικού δμίλου ’Αθηνών».
Δρόμος 1500 μέτρων.
Μεταξύ τών τεσσάρων νικητών τής προτεραί
ας. α’ ηλθεν δ κ. A. I. Φέτσης. β' δ κ. Λ.
Π. Γολέμης και Γ' ό κ. Κ. Α. Καρακατζάνης.
Ούτοι έκρίθησαν ώς δρομείς διά τούς ολυμπιακούς
αγώνας Ό α' διέτρεξε τόν δρόμον είς 5 πρώτα
λεπτά.
Πάλιι.
Διηγωνίσθησαν οκτώ κα! έκρίθησαν ώς παλαισταί διά ιούς ολυμπιακούς άγώνας α’ ό κ.
Σ. Χριστόπουλο; μέλος τής «Γυμναστικής έταιρίας Πατρών» καί β’ δ κ. Γ. Π. Τσίτας τοΰ
«Πανελληνίου γυμναστικού ’Αθηνών».
Μαραθώνειος δρόμος.
Ένώ έγίνετο ή πάλη κανονιοβολισμός πρώ
τος, δεύτερος συγχγρόνως καί κατόπιν τρίτος κα!
τέταρτος καί έπειτα πέμπτος άπό τής Ριζαρείου
σχολής ριπτόμενοι άνήγγειλαν, δτι οί πρώτοι νι
κήτα! εφθασαν εί; τό δριον. Πρώτος είσήλθεν είς
τό Στάδιον δ κ X. Βασιλάκος, έκ Σπάρτης,
διατρέξας τόν δρόμον είς 3 ώρας και 18’, ολίγον
οέ μετ’ αύτόν δεύτερος δ κ. Ν. Γ. Μπελόκας
τοΰ «'Ομίλου Φιλάθλων» όστις σημειωτέον ήτο
είς σειράν άπέχουσαν 4 1)2 μέτρα τού πρώτου.
Τρίτος άφίκετο δ κ Δ.Δεληγιάννης τοΰ «Πανελ
ληνίου Αθηνών» διατρέξας τόν δρόμον είς 3 ώ
ρας κα! 33'. τέταρτο; ό κ. Δ. X. Χριστόπουλος τής «Γυμναστική; έταιρίας Πατρών» διατρέξας τόν δρόμον είς 3 ώρας κα! 33 λεπτά χαί 50
δευτερόλεπτα, πέμπτο; ό κ Γρηγορίου τοΰ « Ε
θνικού Αθηνών» διατρέξας τόν δρόμον είς 3 ώ
ρας κα! 36 λεπτά καί έκτος δ κ. Εύάγ. Γερα
κάρης τοΰ «Πανελληνίου ’Αθηνών» διατρέξας
τόν δρόμον είς 3 ώρας κα! 37 λεπτά κα! 7 δευ
τερόλεπτα.
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Τήν δευτέραν. 1 1 ίσταμένου έξηκολούθησαν
οι Πανελλήνιοι άγώνες εις τό κατάστημα τοΰ
Γυμναστηρίου. Τ' άποτελέσματα ήσαν τά έξης:
Άρ.ιις βαρών διο της μιας χειρός.
Είς τήν άρσιν τών βαρών διά τής μιας χειρός πρώτος ένίκησεν δ Σ. Βερσής τοΰ Πανελλη
νίου Αθηνών» καί δεύτερος δ κ. Α. Νικολόπουλος τοΰ «Άθλ. δμίλου Αθηνών».
Άρόις βαρών δι’ άμφοτέρων.
Έκ τών διαγωνισαμένων αγωνιστών είς τήν
άρσιν βαρών δΓ άμφοτέρων τών χειρών «νίκη
σαν δύο. πρώτος δ κ. Σ. Βερσής «Πανελληνίου
’Αθηνών» δεύτερος δέ δ Δ. Παπασιδέρης «έθν.
’Αθηνών ».
Δί ζυγόν.
Είς διάφορα γυμνάσματα γενόμενα έπί τοΰ
διζύγου άνεδείχθησαν νικήτα! πρώτο; μέν δ I.
Μητροπουλος έθν. ’Αθηνών, δεύτερος δέ ό Δ.
Καρβελάς «Έθν. ’Αθηνών».
Κρίκοι.
Οί ύπερτερήσαντες εις τά γυμνάσματα τών
κρίκων ησαν δύο, πρώτος μέν δ Π. ΓΙεισάκη;
τοΰ «Πανελλ, 'Αθηνών, δεύτερος δε ί I. Μητρόπουλος τοΰ «Έθν. 'Αθηνών.
ΜονόζυγονΝικηταΐ είς τά έπ! τού μονοζύγου γενόμενα
άγωνίσματα άνεδείχθησαν δύο μέλη τών έν Γΐάτραις Γυμναστικών Σωματείων πρώτος μέν δ κ·
Πετμεζας τού «Παναχαίκοΰ Πατρών» δεύτερος
δέ δ κ. Α. ΙΙαπαίωάννου τής «Γυμν. Έταιρίας
Πατρών».
Ιππικόν Έφαλτι'ιοιην.
, Είς το αγώνισμα τοΰ ' Ιππικού Εφαλτηρίου
είς μόνον νικητής άνεδείχθη δ κ. Α. Πετμεζας
τοΰ «Παναχαίκοΰ Πατρών».
Άντρρίχηπις έπι κάλω.
Είς τό αγώνισμα τής έπ! κάλω άναρριχήσεως
πρώτος νικητής ήλθε δ κ. Θ. Εενάκης τοΰ έθνικοΰ καί δεύτερος δ κ. Ν. Άνδρικόπουλος τού
«Παναχαίκοΰ Πατρών». Μετά τό -πέρας τών
άγώνων άπήλθον ή A. Υ. δ Διάδοχος καί δ
Πρίγκηψ Γεώργιος ζητοκραυγασάντων' ύπέρ αύ
τών τών παρισταμένων.

3

Δελτίον τών Όλνμηίων

Δελτίον τών Όλν^πίων
— Έκ τών εν τώ Σταδίω εισιτηρίων κατά
τάς δύο ημέρας τών Πανελληνίων 'Αγώνων ε'ισεπράχθησαν Δραχμάς 15.000.
— Έκομίσθησαν τά αναμνηστικά γραμματό
σημα, καθώς κα! διάφορα είδη τής φωταψίας
καί τής λαμπαδηφορίας, είς ήν θά μετάσχωσι
χα! χίοι φοιτηταί.
— Ή A. Β. Υ. δ Διάδοχος προσήνεγκεν ύ
πέρ τών Άγώνων έτέρας 5. χιλιάδας δραχμών
έξ ίδιων.
—Μεταξύ τών έλευσομένων επισήμων ξένων
έσται κα! ό Βαρώνος Κουρσέλ πρέσδυς τής Γαλ
λίας έν Λονδίνω προεδρεύσας τοΰ έν Παρισίοις
συνεδρίου, τοΰ άποφασίσαντος τήν άνασύστασιν
τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων.
—Ό ύμνος τοΰ Σαμάρα θά έκτελεσθη έν
τώ Σταδίφ τήν πρώτην ήμέραν τών Άγώνων’
Επετράπη ύπό τοΰ Υπουργείου είς τούς άνδρας τοΰ στρατού τούς βουλομένους νά μετάσχωσι
τών σκοπευτικών άγώνων
—Διά τούς άγώνας πρόκειται νά έλθη. incognto, κα! ή άρχιδούχισσα Στεφανία, ή χήρα
τοΰ αποθανόντος διαδόχου τής Αυστρίας Ρο
δόλφου.
—Εις τούς άφικομένους ήδη 7 Ούγγρους άθλητάς έγένετο ένθουσιώδης υποδοχή.
—Δοκιμαστικοί σκοπευτικοί αγώνες γενησονται αΰριον Κυριακήν εν τώ Σκοπευτηρίω.
— Ό σύνδεσμος τών ένταϋθα Συντεχνιών θα ενοικιάση ίδιον κατάστημα όπως πανηγυρίση εν
αύτώ την Εθνικήν εορτήν κα! τήν τών Όλυμπιαχών Άγωων.
—Είς τόν Λυκαδητόν γίνεται σκέψις να εχτελεσθή λαμπροτάτη φωταψία’ διά πίδακος με
φωτεινάς άναυλείας.
— Έδημοσιεύθη δ κανονισμός τών χολυμβητικών άγώνων. Ή ελλανόδικος έπιτροπή δρισθήσεται ύπό τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου, όστις έσται
κα! πρόεδρος αύτής. Ή άνακήρυξις τών νικητών
χα! ή απονομή τών άθλων γενήσεται έν τφ Στα
δίω,
— Άφίκετο δ διακεκριμένος μουσουργός κ.
Σπυρ. Σαμάρας, δ μελοποιήσας τόν ύμνον τών
’Ολυμπίων.
— Άφίκετο έξ 'Ολλανδίας χάριν τών ’Αγώ
νων δ δημοσιογράφος κ. Μαυρίκιος Βάγεραρδ.
— Ήγγέλθη ότι κατέρχονται κατ' αύτας εκ
Γερμανίας 36 αθλητα! δπως συμμετασχωσι τών
Άγώνων. Έπίσης έρχονται έκ Βιέννης δπως
διαγωνισθώσιν δύο μέν είς τούς κολυμβητικούς
άγώνας κα! δύο είς τήν ξιφασκίαν. Τών ναυτιτικών άγώνων θά συμμετάσχωσι κα! 4 Σουηδοί —Τό κατάστημα τοΰ Σκοπευτηρίου έτοιμασθέν παραδίδεται κατ’ αύτάς.
— Επίσημοι ξένοι κατά τούς ’Αγώνας βεβαιοΰται ότι θά παρευρεθώσιν δ βασιλεύς τής Σερ
βίας Αλέξανδρος, δ άρχιδούξ τής Αύστρίας Κά
ρολος Λουδοβίκος καϊ δ άδελφός τοΰ Κεδίβου
πρίγκηψ Μεχμέτ-Άλής.
— Έκ Μασαλίας θά έλθωσιν έπιβαίνοντες τοΰ
υεγάλου άτμοπλοίου τών Διαπορθμεύσεαιν «Σε
νεγάλη» 250 περιηγηταΐ Γάλλοι χάριν τών ’Α
γώνων. Μετ’ αύτών έρχεται καί δ περίφημος
"Αγγλος παλαιστής κ. Έλλιοε.
— ’Επιστολήν δικαιολογητικήν διά τάς κα-’
αύτοϋ έξενεχθείσας μομφάς έδημοσίευσεν ό γραμματεύς τής Διεθνούς Έπιτροπή; βαρώνος Δέ
Κουβερτέν,

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γ 1. Στ. Έναϋθα. Περιττό; ό κόπος σας. Είνε
γνωστόν έπος ινδικόν έκτεταμένον,μεταφρασθέν «ί; τήν
ίλληνικήν άλλοτε έμμέτρως καί δημοσιευθέν δέν ένθυμούμεθα είς ποιον περιοδικόν.— Η i g Ο- Διατί επι
μένετε; Προτίμησις δέν ύπάρχει’ έάν εύρεθή τι καλόν,
δημοσιεύεται.— Θωμά...Και κακογραρημένον καί α
κατάλληλον, —Ν. Μ α ρ... 'Εντελώς κακόν δέν είνε’
άλλά διατί ή διαίρεσις αυτή έν εϊδει σονέττον, ένώ
τό αυνεττον απαιτεί προ πάντων ομοιοκαταληξίαν καί
μάλιστα έναλάσσουσαν— Παπά. ΚωΟταντινούπ<'λιν. ’Εάν έγράρομεν καί τό δ ι α τ ί. τότε θά έχρειαζόμεθα πεντήκοντα τουλάχιστον στήλας τήν εβδο
μάδα δια την αλληλογραφίαν μας. — Κ Π ά λ ω. Καλούτσικον αν καί όυοίάξον μέ πολλά παρόμοια.— Λ'
Σο υ of 'Ολίγον τι αναιμική ή Βαρβάρα. — X. Β.
' νκατάλ.λ.ηλα— Α. Γ. Π. Ακατάλληλον καί διά τό
θέμα καί διά τήν γλώσσαν καί διά τήν πολυλογίαν.—
Κλεάνθη. Τήν μετάφρασιν καί τό ποίημα όχι__

ΑΤΜΟΜΥΛΟΙ

Δ. Σ. Λ0ΓΜ0Υ

Η ΒΟΣΤΩΝΗ

ΟΙΝΟΣ ΚΟΛΑ

ΚΡΙΝΟΥ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Τιμολόγιου άλεύρων τοϊς με’ρπταϊς
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη ποιότης......... ................ λεπ. 46
ΤΙΛΟΣΙΜΙΓΔΑΛΑ.......... ·............................. • «3
• 46
ΑΖΥΠΜΑ Ρωσσίας εκλεκτή Α’.....................
ΑΛΕΥΡΑ ΑΛΑ’ ................................................ • 41
.
ΑΑ’................................................... . 38
.
πιτυράτα............................................. . 36
,
δεύτερα........... ................................... . 36
•
τρίτα................................................... . 2*
ΠΙΤΥΡΑ χονδρά................... .............................. . 14
•
ψιλά...................... ·............................. . 16
Ο! άγοράζοντες διά τό 'Εξωτερικόν άπαλάσσονται
τοΰ τελωνιακοΰ τέλους τών 6 λεπτών κατ’ όκάν έκτό;
τών πιτύρων.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
43—Όδός Σταδίου (αντίκρυ Αρσάκειου)—43

Ό οίνος ούτος παρασκευαζόμενος δΓ 'Ισπανικού
οίνου Μάλακας περιέχει έν διαλύσει άπαντα τά ένεργά
συστατικά τών Καρύων τοϋ Κολά είνε λύαν ωφέλιμα
κατά τής νευρασθενείας χλωρώσεως, άναιμίας δυσπε
ψίας γαστραλίας, χρονοίας διαρροίας. παθήσεων τής
καρδίας. γενικής ατονίας καί άνικανότησος. Έν Άβήναις. παρά τώ Φαρμακείο) Κρίνου 171-17, όδός Αι

όλου.

Οίνος Κολά Κρίνου

Τά έκλεκτετότερα καί αριστοκρατικότερα ΕΙΔΗ τής
γραφικής ύλης

Μβγ λπ duXXoyh Χάρτον
Sports

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ
Έπι χάρτου αγγλικού διαφανούς τα 100 δρ. 2
•
■
β’ . ποιοτηιος
■
1,50
Έκτελεϊτατ καΛ πα«ΐα τι πογραφιχή εργα
σία λίαν φιλοχάλως και τιμίως <ις τιμάς ουγκαταβατικωτάτας.

Ν.ΠΪΡΡΟΣ

rCh _ rQy. r«> rOv .
.
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
ww -VP—w-

Έπί τριετίαν τελειοποιηθείς
iv Παρεαίοες

Ό μόνος ράπτης ποΰ καί τους καμπούρηδες τους

κάνει ΐείονς.

ΘΕΛΕΤΕ

να έχετε κορμιά κυπαρισσένια ;
τρέξααε εκεί

ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΝ
Όδός Γεωργ ού Σταύρου

Έθντκίϊς Τραπέζης.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ -^·

a

ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΟΥΡΓ’Α
Στοά Μελά <ΐ.ρι< . 13
'Εκθέτης τής διαρκούς βιοτεχνικής έκθέσεως. Πάντα τά είδη γυναικείων καί ανδρικών
άσπρορρούχων ύπό τήν διεύθυνσιν δοκίμων κοπτριών. "Ολαι αί μελλόνυμφοι έκεϊ παραγγέλλουν τάς προίκας των τάς όποιας αναλαμβάνει
τό κατάστημα μέ έγγύησιν και ιδίαν εύθύνην
του.’Εν τω καταστήματι υπάρχει μεγάλη παραρκαταθήκη έτοιμων άσπρορρούχων δι' δλα
τά γένη.
Τιμαί έκτος παντός συναγωνισμού.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΝ
21 Ό5βς Σταδίου 21
[Γωνιαϊον μργαζ'Γον οικίας Ν Κωστή)
'Αρώματα παντός είδους έκλεκτά, Σάπωνες, Πούδρα;,
Δοξάρια. Κάνεις, Ψήκτραι, Βαφαί έκ τών καλλίτερων
έργοστασίων 'Αγγλίας καί Γαλλίας, Κολωνία έγχώριος
άμιλλωμένη πρός τας ευρωπαϊκας, "Υδωρ θνμου δι α
ρωματικά λουτρά. "Υδωρ κινίνης
Ειδικός τεχνίτης διά κτενίσματα κυρίων.

Α

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

TS-A-HXZEM
Προμηθευτοΰ τής A. Β. Γ. τοϋ Διαδόχου.

Όδός Σταδίου άριθ. 40.
Αγγλίας καί Γαλλίας εις
"Εφθασαν τό παρά τή πλατεία 'Αγίας
ίΜΒίίίΚιιΐίι mίίίί···ι Ειρήνης
«Τ—w

ΚΩΝΣΤ. ΤΣΟΎΜΗ
τά τελειότερα καί κομψωτερα μεταξωτά
manchettes τά οποία κυριολεκτικώς θά τρελλανουν χόσμ,ον,
Έκεϊ έπίσης ευρίσκει τις χιλίων ειδών
τά ωραιότερα και ϊδιοτροπώτερα
μ,πουχέτα

έγκαθτδρόθη τό τελειότερου άθηναϊκόν

Οδός Σταδίου

18

32 — Όδός Εϋριπίδου—32
ΝοόΤΪματα χειρουργικά. Συφιλιδικά, Νευρικά,
Μητρικά, ρινός, ώτων, λάρυγγος κτλ.
Νεώτερα όυστιίματα θεραπείας Βακτηριοθεραπείας. Όροθεραπείας, Κοιμασοθεραπείας. Ένεσοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, μεταλλο-θεραπείας,'Αερο-θεραπείας, Υδρο-θεραπείας.
Ίδταίτεραι αίθουιίαι διά τά διάφορα νοσή
ματα πρός θεραπείαν.
Electridt/l-Massage-Seientifigue pulveritaiionf
imtatatiout ecc.

’Ιδιαιτέρα αϊθουοα τοϋμπχανήματος τής
άνωτάτης θερμοκρασίας διά τούς πάοχοντας τούς πνεύμονας ιφθίΰιν - έμφύοημα
χρονίαν βρογχίτιδα κτλ.)
Ό άδθενής πάντοτε λαμβάνει τήν διάγνυιόιν καί θεραπείαν του έγγράφως.
Ώραι έπισκέϊ^εων 9 1 )2—Ικαι 3— 8.

ΕΚΑΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ

16 ύελίδες 5C<Jxn^.ot 1θ

Τιμή Έττιοίας Συνδρομής
Διά τήν Ελλάδα δρ. 5. — Διά τό 'Εξωτερικόν φρ.χρ. 5
Διά τήν 'Ρωσσίαν ρούβλια 3.

Διεύθυνόις :

’ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΙΑΝΚΗΣ

-ΚΑΒΡΑΜΟΠΟΪΑΟΪ&ΑΟΪΜΙΠΕ

ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ

Χ.ρι*σϊ πανίργβα

ΠΑΡΙΣΙΝΟΗ ΖΑΣΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
ΤΟΝ Κ. Κ.

Σ. Δ.

Ίατροχειρονγοίτ
γγλικήν στερεότητα και Γαλλικήν κομψότητα εύρίσχει τις μόνον εις τό

καί τέλος παντός είδους φυσικών άνθέων,

ΕΙΣ ΤΟ

ΙΑΤΡΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

Παυαπλεύρως πρακτορείου ίφπμερίδων.
Ό κ Καλλιφρονα; γνωρίζω» τήν ικανότητά του διώρισεν αύτόν ύδραυλικόν τεχνίτην τοΰ δήμου Άίη| ναίων έπαζίως.

Γραφείόν · ’Εκλεκτών Μυθιστορημά
των·, όδός Φωκίωνος, άριθ. 5. έν Άθήναις.

ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ “ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
τών έτών

1 80 1 — 1 89SS Πω-

λοϋνται είς τό Γραφείου τών ’Ολυμ
πίων (όδός Σταδίου 40) είς τιμήν λίαν
εύθηνήν.

Δελτίον τών Όλνμπίων

■ί \ΓΥ·Λ^_
^ν\
*\>

ΤΟ ΜΕΓΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

<?;

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ

HIKOMOT ΒΠΙΡΚΟΪ

ΠλοντκίΟέν έσχάτως ρέ τά νεότερα καί τε

λειότερα έργαλεΐα καί μεταφερθέν έπί τής όδοΟ Αιόλου άριθ. 178 απέναντι μεγάλης οΙκίας Μελά καί
παραπλεύρως τής ’Εθνικής Τραπέζης, αναλαμβάνει φωτογραφήσεις είς φυσικόν μέγεθος τών όποιων

παμπληθή δείγματα εύρίσκονται έπί τής εισόδου τοΟ καταστήματος άντί δραχ. 20.

ΘΑΥΜΑ ΕΥ0ΗΝΙΑΣ KAI ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ
Ποιος δέν θ ’ άποκτήάη τοιαντην φωτογραφίαν ρέ τοιαύτην καλλιτεχνικήν έργαάίαν
καί ρέ -τδ εντελές «odov τών δραχ. 520.
ι

Α. Μ Π Ρ Ε Α Η Σ

'-ν

ΔΙΕΘΝΕΣ

ΖΑΛτεικοτα

Ιιαντσετα

ΛΑΝΊΌ1Ι0ΙΕΙ0Ν

καπνιστή

Ζα.ΜΠΟΝ
7—:—-..,·,·.,. ■■ ·.------ —

Φιλέτο καπνιστόν
ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ

■·· - - ;

———

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

Λοχκανικα καπνιστά
[Μίμησις Γαλλική]

| μ Ιμησις Μιλάνου ]

•"■',.

...ΖΙ.ιΙΪΙ'ίΔ.ϋίΔι'
ι,ΛΛτειεοτο
(μίμησις Βερωνης1

π.

ΧΑΛΤΣΙΕΟΤΟ

[μίμησις Μιλάνου

HPDMHSEYTOY ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ
Πρός τήν ανατολικήν πλευράν τής Νέας Άγοράς

ΠΗΚΤΗ

ΜΠΟΥΝ TA IN

·.. · —·*
Ξύγκι λυωμένο

Λαρδί ακαπνιστο

'-7^·

Όλα τα stfivj

Γλωασαι καπνιστά·.

’Εκλεκτά
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

τ<5ν

jjotpcvGSM

■

.-ί.ΖΛΖ-.- -

·

I λωσσαι a la Russo

καί ΕύΗιινά

Δ Ο Κ I Μ Α Σ A Τ Ε
6·ιοι 'νωοίίετε νά τρώγετε καλά

Γ-3

ΧΟΙΡοΜΗΙΊΑ

;γ

NEON ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

και

ΚΟΡΝΙΖΩΝ

< θ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ & Κ. KOTTALS
Εν

ΟδΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ Β· ΑΥΛΗΣ
Πλατεία Όμονοίμς, παοά το Θέατρον
ΔΕΧΕΤΑΙαπό τής 9 π. μ. —ή μ. μ,
---- —'—S"~·---Θεραπεύει παν 'οσυμα τοϋ κλάδου του.

-+-

ΕΠΙ TfiN Ρ ZQN ΣΤΗΡΙΖΟΜΗΝΟ1 ·]—♦-

Αί ρίζαι δέν ίξάγονται πλέον, άλλά θΕραπίύονται
και τοποθετούνται επ αυτών τεχνητοί οδόντες κα6 ’
δ>α όμοιοι τών καταστρα^έντων »υσικών ύπό τού χ.
Vidal όβοντομηχανικού ι meeaniciendontifine I παρά
τω οδ··ντοΓατρω χ· Μπρ«λη
ΙΙαρά ·ώ ι'διω εύρίσκ«-αι και τό άπαράμιλλον άλε·
ξίφέΐιιοον.
Κάτω πλέον οί ακαΟαρΌΐ οδόντες.

Ό διευθυντής τοΰ εργοστασίου άσπρορρούχων κ.
Χαράλαμπος Γιονργας
αναλαβών εσχάτως -ήν κατασκευήν τών αναγχαιούντων δια τό Στάδιον μαξυλαρίων βέσάς είς
ενέργειαν πλέον τών 35 χορασίων κατώρθωσεν
νά περαιώση τήν καταπληκτικήν ταύτην ερ
γασίαν πρό τής όρισδείσης προθεσμίας. Ή παράδοσις δ’αυτών γενήσεται εντός τής προσεχούς
έβδομάδος,
'Επίσης ό ίδιος κ. Γιούργας προμηΟευθεί; ά
φθονου ύφασμα έ; Ευρώπης αναλαμβάνει τήν
κατασκευήν σημαιών όλων τών εθνών καί παν
τός μεγέθους έπί τή εΰκαιρίρι τών αγώνων.

Αθηναίε, όδός ΑΙόλου, έναντι μεγάλυς οικίας Μελά άριθ.

.'*t
Κάτοπτρα παντός είδους — έπιπλα πολυτελή passepartout»
4·.-^! Επίχρυσα πλαίσια εικόνων καί παραθύρων — Φο.τογραφιαι —
Ελαιοτυπίαι καί άκουαρέλαι — Πλαίσια έκ πλους κτλ

ί<3 ΚΑΙ

ΣΑΠΏΝΟΠΟΙΕΙΟΝ

Ν. ΛΙΑΠΗ

ηΟλα εκλεκτά — "Ολα ενθηνα
G

Προμηθευτοϋ τής Βασιλικής Αύλής.

I Ή άνικανότης

± Ξ"

Deur ffirgch

·=> Η
ΦΩΤΙΟΥ

ΚΛΗΡΗ

ΓΑΛΛΙΑ

I Ί<\..*1 ί.,~. οάρμακον ά/ανδάστως

I κριζοντυλινη iXf,rn„ -„.;ς x^jov

ΚΑΙ ΣΑ£

παρά τά Χαιτεΐα.
Καθαριέτης αν,ρα,πίριποίησιςμοναδική, δω

μάτια ιδιαίτερα δ'.' οικογένειας.

"Ολοι οί κοιλιόδουλοι έζεϊ -ρέπει νά τρώγουν.

Η ΡΓΟΣ I Α Σ ΙΟΝ
Όδός Ασκληπιού παρα αήν Γαλλικήν Σχολήν
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Κ'ΤΑΣΤΕΜΑ παρά τά Χαντεία.

Βάλσαμον τών Νυμφών
εΕοχον καλλυντικόν -ού προσώπου
Τά ανωτέρω ιύρΐσκονται eu τό Φαομαν.«?όν

ΣΖΞΞ

ΙΣΑΑΚΙΔΟΪ ΞΖΞΞΞ
Όδός Κολοχο-ρώνη.

■

Τύποις -Κορίννης· Όδός Φωκίοινος άριθ. 5.

Γ. Ε. ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ
ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

Γ|γ ίλιιαι έπισκευα: ωρολογίων και τών δυσχο/ωτέροιν
θεωρούμενων. Όλα τά μηχανήματα τής ωρολογάI ποιίας εις ενέργειαν πώϊησις παντός είδους ωρο
λογίων. 'Εργασία εγγυημένη.— Όδός Αίολου. ΙΑΑ.

