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Μαρα'ώνειος Ορομος.— Εχει ήόη
τυπωΟή τό παρόν φύλλσν δτε δ Μα
ραθωνοδρόμος Σ. Λ,ούης εισέρχεται
υπό άκράτητον ενθουσιασμόν μυριά
δων λαοΟ δαζρύοντας εντός τοΟ Στα
δίου. Επομένως έλειπεν δ ϋλικός
καιρός νά δημοσιευσωμεν πλείονα, ώς
και εικόνα τοΟ Άμαρουσιώτου επι
φυλασσόμενοι εις τό προσεχές.

Ή γενική αντιπροσωπεία τών « Ο
λυμπίων» άνετέΟη εις τον κ. Σπυρ,
Βελιανίτην περιοδεύοντα ανταποκριτήν
μας.
‘Η επιστασία τών « Ολυμπίων»
εΤνε ανατεθειμένη :
Έν Ά^ριη'ω εις τον κ. Δ. ΓΙαπαλάμπρον, βιβλιοπώλην.
’Εν Σύρω είς τον κ. Βασίλειον Συνοδινον, βιβλιοπώλην.
Έν Κερκύρα εις τόν κ. Νικόλαον
Ίωαννιοην, βιβλιοπώλην.
Έν Πάτραις είς τούς κ. κ. αδελ
φούς Άνδρούσσου βιβλιοπωλεΓον ή
«Εστία».
Έν ΚωνσταντινουπόΛει, είς τούς
κ. κ. αδελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλας.
Έν Λίρίπτω είς τον κ. Σταμάτιον
Βασιλειάδην, βιβλιοπώλην έν Αλε
ξανδρεία.
Έν Iipat.ln είς τ·ν κ. Δ. Χαλικιαν
βιβλιοπώλην.
Έν Κωνστάντί,α εις τόν κ. Μ.
Γκιών, βιβλιοπώλην.
Έν ΓαΛαζίω είς τόν κ. Μαρίνον
Γιαννίκην, βιβλιοπώλην.
Έν Φι.ΐιππουπό./ίΐ είς τόν κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίντζην.
Έν Λ/υιιΛιρτ} εις τόν κ. Θεμιστο
κλή ν Ψύχαν, διπλογράφον.
Έν Θεσσαλονίκη είς τόν κ. Κίμωνα Βατικιώτην, βιβλιοπώλην.

ΙΙαρακαλοΟνται οί συδνρομηταί μας
νά είδοποιώσι τό γραφεΐον όταν δεν
λαμβάνωσι τό φύλλον εγκαίρως.

Γ.

ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΘΣ

ΤΑ ΑΠΟΚΑΑΓΠΤΗΡΙΑ ΤΟΓ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ δριάντα καί άνασυρας την σημαίαν
• ΤΟΥ Κ. ΑΒΕΡΩΦ

Σεμνότατα διεξήχθη ή τελετή τών
αποκαλυπτηρίων τοΰ άνδριάντος τοΰ
ίδρυτοϋ τού Σταδίου μεγάτιμον ομο
εθνούς κ. Γ. Άβέρωφ.
Ή συρροή τού πλήθους ήτο ικανή,
0ά ήτο δε μεγαλειτέρα εάν μή έσκιάζετο ύπό τής βροχής. Περί τήν ΙΟην
π. μ. ώραν της παρελθούσης Κυρια
κής άφίκετο εις τόν τόπον τής τελε
τής ό Πρωθυπουργός κ. 0. Δηλιγιάννης καί οί ύπουργοί, μετά μικρόν δέ
ό Διάδοχος καί οί ποίγκηπες Γεώρ
γιος καί Νικόλαος, τών μουσικών Φι
λαρμονικής και Ζακύνθου πειανιζουσών τόν έθνικόν ύμνον.
Ό Σύνδεσμος τών Συντεχνιών, έκκινήσας έν πλήθει, έκ τοΰ παρά τη
πλατεία Λουδοβίκου μεγάρου αύτών.
και ηγούμεν ον τών σημαιών και τών
Φιλαρμονικών διήλθε τάς οδούς Αιό
λου, Έρμου και, διά τής πλατείας
Συντάγματος, έφθασε την 10 καί 112
είς τήν πλατείαν τοΰ Σταδίου Τότε
ό Γενικός Γραμματέας κ. Τιιι. Φιλήμων ήρξατο άναγινώσκων την είς την
A. Υ. τόν Διάδοχον προσφώνησιν αύτοΰ, συγχρόνως δέ ήρξατο νά πίπτη
λεπτή βροχή.
Μετά τό πέοας τοΰ λόγου τούτου,
ή Α. ϊ. ό Διάδοχος είπε τά εξής:
« Άπό Πανελληνίων εράνων, άποφάσει έμοΰ και τοΰ περί έμέ Συμβου
λίου, άνηγέρθη ό άνδριάς ουτος τοΰ
μεγάλου πατριώτου Γ. Άβερωφ, τοΰ
ίδρυτοΰ και άνακαινιστοΰ τοΰ Στα
δίου, διά τοΰ όποιου άναδιοϋσιν αί
σωματικοί καί γυμναστικοί ασκήσεις
τής αρχαίας 'Ελλάδος. Περατωθέντος
δέ αισίως τοΰ Σταδίου τούτου, έν τώ
όποίω θά έγκαινιασθώσι διεθνείς α
γώνες, λογίζομαι εύτυχής ότι απο
καλύπτω τόν ανδριάντα τούτον τ >ΰ
άνασυστήσαντος τό Παναθηναϊκόν
Στάδιον εύεργέτου τοΰ Έθνους Γεωρ
γίου ’-βέρωφ».
Ευθύς μετά τούς λόγους τούτους
έχώρησε πρός τόν κεκαλυμένον αν

άπεκ.άλυψεν αύτόν, ένω τό πλήθος
ζωηρώς έζητοκραύγαζεν υπέρ τοΰ κ.
Γ. Άβέρωφ. Κατόπιν προσήλθον εύλαβώς οί Ούγγροι άθληταί μετά τού
κ. Κεμένυ καί κατέθεσαν ένώπιον τοΰ
άνδριάντος στέφανον, φέροντα έπί τών
ταινιών τάς λέξεις :
«Τώ ευεογέτη τών ’Ολυμπιακών
Αγώνων, οί Ούγγροι άθληταί».
Ό κ. Κέμενυ καταθετών τόν στέ
φανον έκραύγασε : «Ζήτω ό Άβέρωφ [
Ζήτω ή Ελλάς!».
Φρενητιώθεις ζητωκρανγαί υπέρ
τών Ούγγρων καί τής Ούγγαρίας έκ
μέρους τοΰ πλήθους άπήντησαν.
Ή τελετή ούτος έληξιν. ή δ3
ραγδαίως πίπτουσα βροχή έφυγάδευσέ
τό πλώθος.
Μετά τήν τελετήν, ό Διάδοχος άπίστειλε τό εξής θερμόν τηλεγράφημα
πρός τόν έν 'Αλεξάνδρειά κ.Άβέρωφ.
Προ μικρού έν τελετή πανηγυρ’κή
άπεκάλυύα τόν άνδ ιάντα σας στηθέντα έν περίβλεπτο θέσει ένώπιον
τοΰ παρ’ ΰιιών ανακαινιζόμενου Πα
ναθηναϊκό’ Σταδίου.
Εύχομαι ϊνα ό'Υψιστος δισφυλάττη
υμάς έπί μακράν έπ’ άγαθώ τής φιλτάτης πατρίδας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Τό τηλεγράφημα τής Βουλής τώνΕλ
λήνων πρός τόν κ. Άβέρωφ.
’Εν 'AOijvxj tij 23 Μαρτίου 1896.

Κόρα ’Αβέρωφ,
Κατά τήν πανηγυρικήν ταύτην η
μέραν τής έγκαινιάσεως μνημείον
ποοωοισιιένου νά άναιιιιι ήσκη αίωνίως τώ Έλληνικώ λαώ τήν γενναιο
δωρίαν εύγενούς· πατριώτου σά; συνχαίρω ιςβί σας εύχαριστώ έν όνόματι
τής Βουλής τών Έλήνων.
Ό Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΙΜΗΣ
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Δελτίον τών 'Ολυμπίων
Αλεξάνδρεια 25 Μαρτίου 189β.

Ζαΐ'μην, Πρόεδρον Βουλής
"Αθήνας
Βαθύταςα ue συνεκίνησεν ύιιέτερον
τηλεγράφημα. Εύγνωμονώ υμάς και
αντιπροσώπους "Εθνους, ευχόμενος
Πατρίδι μεγαλουργόν στάδιον καί έκπλήρωσιν πόθων αύτής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ
Συγχαρητήρια τω ζ. Άοέρωφ

Ή διεύθυνσις τής Σχολής τών
Ε ύελπίδων άπηύθυνε πρός τόν εθνι
κόν εύεργέτην κ. ΆδέρωΦ τό κάτωθι
τηλεγράφημα ;
Γεώργιον Άδέρωφ
'A.U^aripuar

Σχολή Εύελπίδων συγχαιρουσα ένδόξω άποκαλύύει άνδριάντος ήμών,
εύχεται βίον μακρόν έπ ’ άγαΟώ φίλης
πατρίδος.
διοικητής ΜΕΤΑ ΞΑΣ
Είς τό τηλεγράγημα τοΰτο ό κ. Ά
βέρω (> άπήντησεν ώς· εξής :
Μεταξάν, διοιζητ. Σχολής Εύελπίδων
’Αθήνας
Εύχαριστών έπί συγχαρητηρίοις,
εύχομαι Σχολή ένδοξον δράσιν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ

ΟΛΓΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Η ΕΝΑΡΞΙΣ-0 ΛΟΓΟΣ for ΔΙΑΔΟΧΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΙΙΡΏΤΙΙ
Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν ώρα 3ην
μ. μ. έγένετο ή έναρξις τών ’Ολυμπια
κών Άγώνων, ής προηγήθη ή χατά τό
πρόγραμμα πανυγηρική έορτή έν τώ Πα
ναθηναϊκό Σταδίω. Ή ώραιότης χαΐ ή
μεγαλοπρέπεια τής τε^ε ής είνε ύπερτερα πάσης περιγραφής· ή ήαέρα έσται
άξιομνημόνευτος οια τε τόν ζωηρόν εν
θουσιασμόν χαΐ τήν σ γκίνητιν τήν χατα—
κλείζουσαν τάς καρδίας τών τε 'Ελλήνων
χαΐ ξένων.
Άπό τής πρώτης μ. μ. ώρας ή χίνησις τοϋ πλήθους ητο τοιαύτη ώστε ή διάβασις ή·ο δυσχερέστατη,δλ·.ι έτρεχον πρός
τό Στάδιον άοιαφορούντε; διά τήν άπεπειλωμένην βροχήν. Τό Στάδιον όλον ση
μαιοστόλιστου παρίστα θέαμαμεγαλοπρεπέ
στατον,τό πλήθοςειχε καταλάβει τού; περιξ τοΰ Σταδίου λοφίσκους οϊτινες παρίστων θέαμα έξόχω; γραφικόν.
Έν τώ μέσω τοϋ Σταδίου ϊστανται ο.ί
μουσικαί,ή τής φρουράς,τής Φιλαρμονικής
Αθηνών καί έκ Πατρών, Κεφαλληνίας,
Ζακύνθου, Λευκάδος καί Λαυρίου ίλθοϋσαι, πρός δέ ό χορός τής Φιλαρμονικής
Αθηνών, αϊτινε; θά ψάλωσι τόν ’Εθνικόν
καί τον 'Ολυμπιακόν ΰμνον.
Περί τήν 3ην ώραν εισέρχεται δ Πρω
θυπουργός κ. θ. Δηλιγιάνης καί λαμβά
νει τήν παρά τούς Βασιλικούς θώκους θί«ΐν, παρ'αύτόν δέ ό πρόεδρος τής Βου
λής κ. Α. Ζαΐμης, καί οί υπουργοί.
Ή ύπό στειχεΐον Α κερκίς κατέχετε»

ύπό τών βουλευτών. Έν τή άφιστερά α νεδρίου τών 'Ολυμπιακών Άγώνων,
μέσως έπομένη κερκίδι κάθηνται τά μέλη δπως ούτοι τελεσθώσι τό πρώτον έν
τής 'Ιερά; Συνόδου. Ό Πέρ Διδόν, ό Αρ
Άθήναις, έπεβάλλετο εις χώραν έν ή
χιεπίσκοπος τών Καθολικών καί λοιποί
οίτοι έγεννήθησαν καί έν ή τοσούτω
άνώτεροι κληρικοί. Παρίστανται κοί τά
ήκμασαν.
μέλη τοϋ διπλωματικού σώματος δ κυβερ
Προς έκτέλεσιν τής άποφάσεως ταύ
νήτης τής «Devastation», ό άπεσταλτης
έγένετο, έν χρόνφ σχετικώς βρα
μένος τοϋ «Φιγαρώ» δ γνωστός συγγρα
χεί,
δ,τι ήτο δυνατόν, πέπεισμαι δέ,
φεύς κ. Hgues le Roux, αξιωματικοί
τών ξένων πλοίων, πάσαι αί στρατιωτι δτι αί άτέλειαι τοΟ έγχειρήματος θά
κά! καί πολίτικα! άρχαί έν μεγάλη στολή. κριθώσιν έν δίκαια επιείκεια καί διά
Ή ύπ' άριθ. 10 κερκίς δεξιού σκέλους τήν ελλειψιν τών έκ κεκτημένης πεί
είναι είς τήν διάθεσιν τοϋ Τύπου.
ρας διδαγμάτων.
Τήν 3 καί 1 )4 αγγέλλεται ή ίφιξις
Διά κοινών εύγενών άγώνων συν
τής Βασιλικής Οικογένειας. Υποδέχονται δέεται σήμερον, Βασιλεύ, ή ‘Ελλάς
Αύτήν κατά τήν είσοδον τοϋ Σταδίου ή
στενώτερον μετά τού λοιπού πεπολιA. Υ. · Διάδοχος, τά μέλη παρ’ αύτισμένου κόσμου έν αύτώ τούτω τώ
τφ δωδεκαμελοϋς συμβουλίου καί τά μέ
τόπω,
δστις τόσας άνακαλεί άναμνήλη πασών τών ειδικών επιτροπών τών ά
σεις
έν
τώ Σταδίω τώ Παναθηναϊκή,
γώνων καί τά μέλη τής έν Παρισίοις Διε
τό
όποιον
ανακαινίζει δ γενναιόφρων
θνούς επιτροπείας. Αί ίν τή πλατεία τοΰ
πατριώτης
Γεώργιος
Άβέρωφ.
Σταδίου μουσικά! άνακρούουσι τόν εθνικόν
Είθε. Βασιλεύ, ή άναοίωσις τών
ΰμνον, επευφημεί δέ δ λαός, διότι και έξωθι τοϋ Σιαδιού μέγα πλήθος ϊσταται,
'Ολυμπιακών άγώνων νά κρατύνη τούς
έλλείψει διαθεσίμων είσιτηρίω .
θεσμούς τής αμοιβαίας άγάπης τοϋ
Μεγαλοπρεπές θ.αμα είναι ή είςτό Στά ‘Ελληνικού καί τών άλλων λαών, ών
διον είσοδος τή; Βασιλική; οικογένειας. τούς διά τούς Ολυμπιακούς άγώνας
’Ηγείται ή Α. Μ. δ Βασιλεύ; φέρων
άντιπροσώπους ευτυχείς λογιζόμεθ···
στολήν στρατηγού τοϋ πυροβολικού, ή Α.
φιλοξενοΟντες ένταϋθα, είθε νά έπιρΥ. ή Βασίλισσα λευκήν έσθήτα φίρουσα,
ρώση τάς σωματικάς ασκήσεις καί τό
ή Α.Υ. δ Διάδοχος μετά τής πριγκηπίσεθνικόν
φρόνημα καί νά συντέλεση τήν
σης Σοφίας, αϊ Α.Υ. οί πρίγκηπες Γεώοδιάπλασιν
νέας έλληνικής γενεάς,άξίας
γιος καί Νικόλαος, ή Α. Γ. δ Μ. Δούξ
τής
τών
προγόνων.
Γεώργιος Μιχαήλοβιτς, φέρων τήν στ Έπί ταύτη τή προσδοκία παρα
λήν -οΰ λοχαγού τών Ούσσάρων μετά τής
μνηστής Αύτοϋ τής A. Υ. τής ποιγκη- καλώ, Βασιλεύ, νά εύοοκήσης νά κή
πίσσης Μάριος, καί οί λοιποί Α. Γ. οί ρυξής τήν έπ'αίσίοις εναρξιν τών πρώ
πρίγκηπες, έ'πονται δέ τά μέλη τού Δω- των διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων.
δεκαμελοΰς Συμβουλίου καί τών επιτρο
Ή Α. Μ. δ Βασιλεύ;, λέγει έν σθενα
πών. Πάσαι αί μουσικαί άνακρούουσι τόν ρά φωνή τά έξή;· ύψών τήν δεξιάν Αύτοϋ.
εθνικόν ΰμνον, ένώ ό λαός, Ορθιοι πάντες
Κηρύττω τήν έναρξιν τών πρώτων
καί άποκεκαλειμμινοι, έπεφημοΰσι ζωηέν
Άθήναις
Διεθνών Ολυμπιακών Α
ρώς, τής Βεσιλενής οικογένειας άκολουθούσης τήν διεύθυνσιν τού άξονος τοϋ Στα γώνων. Ζήτω τό Εθνος! Ζήτω δ ίλδίου, καί άντιχαιρετιζούσης τό ένθουσιών, ληνικός Λαός !
χειροκροτούν καί ζητωκραυγάζουν πλήθος.
Τό
Ίο Στάδιον
ώταόιον έφαίνετο
εφαίνετο σειόμενον
σειομενον έκ τι
τών
Ή Βασιλική οικογένεια καταλήγει ζητωκραυγών καί τ»ν χειιοκροτημάτων
πρός τήν σφενδόνην καί πρός τήν βασιλι τοϋ λαού μετά τάς λέξεις ταύτας τής Α.
κήν κερκίδα. Ή Α.Μ. δ Βασιλεύς άνερ- Μεγαλειότητ ος.
χόμενος σφίγγει τήν δεξιάν τοϋ πρωθυ
Κηίυχθείστς τής ένάοξεω; τών Αγώ
πουργού κ. Θ. Δηλιγιχννη. Ή έπιτροπή νων πάντες οΐ έντός τού Σταδίου συνηγπροσφέριι ώραιοτάτας άνθοδέσμα; πρός μένοι εις έ α μουσ κοί θιάσοι άρχονται ίκτήν Α. Μ. τή* Βασίλισσαν, πρός τήν τελούντες τών έπί τοίς 'Ολυμπιακοί; ΆA. Υ. τήν πριγκίπισσαν Σοφίαν καί πρός γώσι μελοποιηθέντα ΰμνον ύπό τοϋ κ.
τήν A. Υ. τήν πριγκίπισσαν Μαρίαν.
Σ. Σαμάρα έπί ωραίων σ-ίχων τοϋ ποιΜετά μικρόν ή A. Υ. δ Διάδοχος ί- ητού Κωστή Παλαμά. Οί μουσικοί θία
σταμενος πρό τή; Α. Μ. τοϋ Βασιλέως σοι, οΰ; διευθύνει δ κ. Σαμάρας, έκτεκαί έχων περί Αύτόν τά μέλη τών άνω λοϋσι τόν ΰμνον μετ' έντελοϋς επιτυχίας
τέρω επιτροπών, προσφωνεί τήν Α. Μ. ψάλλει όέ δ χορος μελωδικότατα. Αί Α.
τόν Βασιλέα, καί αιτεί παρ' Αύτοϋ όπως Μ. οί Βασιλείς καί τά λοιπά μέλη τής
κηρύξη τήν εναρξιν τών πρώτων Διεθνών Βασιλικής οικογένειας χειροκροτοϋσι, καί
'Ολυμπιακών Άγώνων τοϋ 1890 Ή δ λαός ζητωκραυγάζει.
προσφώνησις τής λ.Υ. τοϋ Διαδόχου εχει
ΕύΟύς μετά τήν έκτέλεσιν τοϋ υμνου,
ώ; εξής·
έρχονται οί άθλητικοί καί γυμναστικοί
Προσφώνησις τής-Α. Β. Υ. τοΰ Δια άγώνες.
Οί άθληταί εισέρχονται είς τό Στάδιεν
δόχου πρός τήν Α. Μ. τόν Βασι
λέα έπί τή ένάρξει τών πρώτων δι κατά τάξεις. Έκτελεϊται ύπό τής α' τά
ξεως, τών μουσικών παιανιζουσών, τό πρώ
εθνών Ολυμπιακών άγώνων.
τον αγώνισμα,
Baat.lev,
Λρόμοΐ 100 μίτρωτ. Νικά δ κ. F. Α.
Ή έκπλήοωσις τής ά-οφάσεως τού Lane άμερικανός, τοϋ Πανεπιστημίου
έν Παρισίοις συνελθόντος διεθνούς συ- Princeton, διατρέξας 12 καί 15. Δεύ-·
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Άγωκομα ΣΤ'.
Κατά τήν 2 1 )2 μ μ. ε'ισήλθον είς τό
τερος έρχεται δ κ. SzOCOly, ούγγρος. Έκ
Δρόμος
1,500 μέτρων
τής β’ τάξεως πρώτος δ κ. Curtis, ά- Στάδιον οί Βασιλείς, δ Διάδοχο; κ·ί οί
Τέλος ίν τώ άγωνίσματι τούτφ πρώτος
μερικανός, διατρέξας 12 1)5, δεύτερος δ πρίγκηπες, τών μουσικών άνακρουουσών,
άνεκηρύχθη δ έξ Αύστραλίας κ. Ε. Flack
παρήσαν
δέ
καί
οί
ύπουργο',
πλήν
τοϋ
κ.
κ. Α. Χαλκό «ονδδλης τοϋ Αθλητικού
'Ομίλου Αθηνών. Έ< τής γ' τάξεως Πρωθυπουργού, οί διπλωμάται καί άλλοι διανύσ>ς τό» δρόμον εις 4’ 33” 1)5 καί
δεύτερος δ ’Αμερικανός x. A. Blake. Καί
πρώτος δ κ. Ε. Burke, άμερ.κανό:, τού έπίσημοι ξένοι.
οΰτω;
έ ηξαν οί άγώνες τής δευτέρας η
Άγώηομα Α' .
έν Βοστώνη αθλητικού συλλόγου, 11 4)5,
μέρας.
Δρόμος μετ’ εμποδίων 100 μέτρων
δεύτερ-ς ό κ. F. Hofmann, γερμανός.
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Είς το διαγώ'ΐσμα τοΰτο ούδείς έκ τών
Ήγωνίσθησαν δύο τάξεις. Έκ τής α'
Έν τώ ποδηλατοδρομίω τοϋ Φαλήρου
έλλήνων έλαβε μέρος
ένι'κασεν δ Άγγλος Κόλονυ διατρέξας τον
έγένοντο τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην μ μ.,
Ές έκάστης τών άνωτέρω τάξεων προ- δρόμον εϊς 18 δευτερόλεπτα καί 2)5, δεύ
οί ποδηλατικοί άγώνες. ΙΙαρέστησαν κατ ’
εκρίθησαν δύο δρομείς διά τόν τελικόν δρό τερος δέ δ Γάλλος 'Ρέϊχελ. 'Εκ τή; δευαύτούς δλόκληρος ή Βασιλική οικογένεια
μον τής Παρασκευής.
τέρ·>ς τάξεως πρώτος ηλθεν δ Αμερικανό;
καί δ άφιχθείς βασιλείς τής Σερβ ας μετά
"Α.ίμα τριπ.Ιοϋΐ. Είς τό διαγώνισμα
Γκάρτερ δι» τρέξα; είς 1 8'1 , καί δεύτερος
τής άκολουθίας του, καί πολύ πλήθος.
τούτο λααβάνει μέρος μίχ τάξις Πρώτος δ Αμερικανός Β. Στούτ. Μικρόν δέ ύπεΜετά μικρόν ομω; άπεσύρθησαν οί Βασι
ο κ. J Β. Connolly, άμερικανός, μέ λε φθη τούτων δ έ'λλην κ.Σκαλτσογιάννης.
λείς καί δ ύψηλό; αύτών ξένος, ίνεκεν τοΰ
τρα 13, 71, δεύτερος δ κ. Tufferi, γάλ’^γώκεσ^εα Β' .
πιχρατούντος δριμυτάτου ψύχους.
λος 12, 70, καί τρίτος δ κ. Ί. Περσά"Αλμα εις μήκος
Ό άγων ήρξατο τήν 2,20' μ.μ. καί
κης, τοϋ Πανελληνίου Αθηνών, 12,25.
Κρα Γερός καί πείσμων συνάπτεται ό ά
έπερατώθη
περί τήν 4 μ.μ· ώρα».
Αρόμος 800 μ. Είς τό άγώνι μα τούτο
Κατά τάς πρώτας στροφάς άπεσύρθηέκ τής α' τάξεως, πρώτος δ κ. Ε. X- γων μεταξύ 'Αμερικανών καί τών έλλή
Flach, έξ Αύστοαλίας, 2’ καί 10" , διύ- νων Χαλκοκονδύλη καί Σκαλτσογιάννη. σαν οί ποδηλάται κ. ·.. Battel, Kntlbel.
Τέλος νικά δ Αμερικανός Clatk πηδήσας Menteuffel, Ronemger. Schinal καί
τ ρος δ κ. Dani, ούγγρος. Έκ τής β’ τά
6 μέτρα καί 35)οο καϊ δεύτερος δ Αμερι Welgenbacher, έμειναν δέ διαγωνιζόξεως πρώτος δ κ. Lei'niusiaux, γάλλος,
μενοι οί κ κ. Flameng, Κωλέττης και
2’ 16' ' 3 )5, δεύτερος δ κ. Γολέμης, τοΰ κανός Carret.
Κωνσταντινίδης.
Άγώησμα
Γ'.
άθλητ κού ομίλου Αθηνών. Έκάστης τά
Άλλά καί · τελευταίο; ούτος άπεσύρθη
ξεως προεκρίθησαν οί άνωτέρω δύο διά τόν
Δρόμος 400 μέτρων τελικές
μετά μικρόν καί δ άγών περιωρ σθη μετα
τελικόν δρομον τής Παρασκευής
Είς τό άγώνισμα τούτο αμφισβητούσε
ξύ τού Κωλέττη καί τοϋ Γάλλου Φλαdioxoc. Πρώτος δ κ. Garrett, άμε- την νίκην Αμερικανοί καί Άγγλοι, νιμάν. Τέλος ύπερίσχυσεν δ Γάλλος διανύσας
ρικανός, ρίψας είς 29,15 μέτρα, δεύτερος κώσι Σέ καί παλιν οί Αμερικανοί, πρώτος
τάς 300 στροφάς -οϋ στίβου εις 3 ώρας
οέ δ κ Παροσκευόπο<λος τοϋ 'Δθλητικοΰ δκ. Βούρκε διατρέξας τό» δρόμο» είς 54
8' και 19” 1)2, ύπερτερήσας δέ τόν
δμίλου 'Αθηνών, μέ μικοάν διαφοράν (2^, δευτερόλεπτα καί 1)4 καί δεύτερος δ
Κωλεττην κατά 11 στροφάς. Ό νικητής
94 1)'?, τρίτος δ κ. Β·ρσής τοϋ Πανελ Τζέϊυ.σον.
είναι μόλις 22 ·τών, άνήκει δέ εις τήν
ληνίου Άθη ών, 27,49. Σνμειωτέον οτι
Άγώησμα Α'.
ποδηλατικήν έ’νωσιν τών Παρισ ων.
δ κ. Παρασχευόπουλος τετράκις υπερτέ
Ή Σφαίρα
ζΐγώχες (,ιφασχίας
ρησε τ«ν άμερεκανόν, εί; τό τέλος δέ ύπερΤό άγώνισμα τούτο έλκύει μέγα ενδια
Τήν Πέμπτην ώρα 10 π. μ. 'γενοντο
τέρησεν ούτος. Ό άγων ούτος ε’νε οριστικός.
Λρόμ,ι,ς ’ιΟΟ [licpur. Έξετελέσθη ύπό φέρον, διότι ο έ'λλην κ. Μ Γοΰσκο; προ-. έν τω Ζαππε ψ οί άγώνες ξιφασκ'ας. Πα
δύο τάξεων. Έκ τής α* τάξεως πρώτος φανώ; έχει τήν ύπεροχήν. Πάντες οί άλ ρήσαν δ Διάδοχος, δ βασιλόπαις Γεώργιος
δ κ. Η. Jannison, 56 4)5, δεύτερος δ λοι ύστερούσι, μένουσι δέ άντίπαλοι δ καί πολλοί άξιωματικο·1. Πρώτος άγών
Γοϋσκος καί δ Αμερικανέ; Γκάρτερ.
μεταξύ τού κ. Καρακάλου καί τοϋ αύκ. Hofmann, γερμανός. Έκ τής β’ τά
Έπανειλημμένως ό Έλλην ρίπτει τήν στριακοϋ κ. Σμάλ. Νικητής άνεδεί/θη δ
ξεως πρώτος δ κ. Burke, άμερικανός 58
5,
2)
δεύτερος δ κ. Gmelin, άγγλος· σφαίραν μακρύτερον τοϋ 'Αμερικανού καί κ. Καράκαλος. Δεύτερος άγών ήτο μετα
Προεκρίθησαν δύο δρομείς διά τόν τελικόν φαίνεται δ κερδίσας. Άλλά τήν τελευ ξύ τών έλλήνων κ. κ. Ίατρίδου καί Γεταία·/ φοράν φαίνεται, οτι ύπερέβιλεν αύ ωργεάδου νικητής θέ άνεδε χθη ό δεύτερος.
δρόμον τής σήμερον.
Ό λαός επευφημεί καί έχειροκοότει τόν δ Αμερικανός, ρίψας ε'.ς άπόστασιν Τρίτο; άγών ήτο μεταξύ τού Δανού κ.
1 1 μετρ, καί 22)θθ. Τόσον ίμως μικρά Νίελσεν καί τοΰ Καρχκάλου, νικητής δέ
ζωηρώς πάντα άθλητήν, άνεξαρτή-.ως
είναι
ή διαφορά, ώστε οί θεαταΐ άντιλαμ- δ δεύτερος. Διηγωνίσθησαν ειτα δ αύστριέθνικότητος. Οΐ άμερικανοί δέ μετ' ιδιαι
βάνονται,
δ’τι ίν κησεν δ κ. Γοϋσκος καί ακός κ. Σμάλ καί δ ήμετερος κ. Γεωργιάτέρου ένθουσιασμοΰ έχαιρίτιζον τούς συμτό Στάδιον σε·εται κ ζητωκραυγών, καί δης, νικητή; δέ άνεδε χθη ό δεύτερος. Ειτα
πατριώτας των νικητάς είς δλα τά αγω
αύτή δέ ή έπιτροπή τό αύτό φρονεί καί ίπί διηγωνίσθησαν οί κ.κ. Ίατρίδης καί Νίελνίσματα.
τοϋ πίνακος σημειοϋται δ αριθμός τοϋ σεν, νικητής δέ άνεδείχθη δ δεύτερος ώστε
Λη ξάντων τών άγώνων, ή Βασιλική
Γούσκου ώς πρώτου. Άλλά ύπήρξε μικρά δκ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,' είναι καί ’Ολυμ
οικογένεια άπήλθεν, τών μουσικών παιανιτις διαφορά 7 εκατοστά ύπέρ τοϋ άμερι- πίου κης είς τήν σπαθασκ αν. Δεύτερος ήλζουσών, ήρξατο δέ δ λαός άπερχόμενος.
κανοϋ, ή δέ ιπιτροπή άνακηρύττει αύτόν θεν δ άνθυπολοχαγός τοϋ πυροβολικού κ.
Τήν έσπέραν οί άμερικανοί άθληταί πεΓ. Καράκαλος σχών τρεις ίπιτυχίας. Τρί
ριερχόμενοι τάς δδούς έζητοκραύγουν ύπέρ πρώτον καί τον κ. Γοϋσκον δεύτερον.
τος ήλθεν δ δανός κ. Ν ελσεν, σχών δύο
Άγώησιια Ε'.
τής Ελλάδος ένθουσιωδώς. Εί. τά; φιλελέπιτυχ ας, καί τέταρτος δ αύστριακός κ.
Άρσις βαρών
λτ,νικάς δέ ταύτας εκδηλώσει; άπήντα ό
λαό; διά ζωηρών έπίσης έπευφην.ών υπέρ
Κάλλιστα άγων:ζονται καί έν τούτω οί Σμάλ, σχών μ'αν επιτυχίαν. Ό έλλην
Όλυμπιονίκης κ. Γεωργιάδης είναι φοι
Έλληνες Σ. Βερσής καί Γ. Παπασιδέρης.
τών συμπαθών ξένων.
τητής
τής ιατρικής καί κατάγεται ίκ ΤριΆλλ'ή νίκη εύνοεΐ ί’να Δανόν καί ένα
ΗΜ ΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
πόλεως
. Μετά τήν νίκην του δ κόσμος τών
Καί τήν δευτέραν ήμέραν ιιέγα πλήθ ς Άγγλον. Καί είς μέν τήν διά τών δύο χει
θεατών
έσπευδε καί τόν κατεφίλει. Λέγε
θεατών είς τό Στάδιον, όλιγαριθμώτερον ρών άρσιν βάρους 111 1)2 κοιλογράμμων
ται
δέ
οτι
δ βασιλόπαις Νικόλαος, μαθών
μέν τής πρώτης ημέρας, διότι δ κα ρός πρώτος άνεκηρύχθηδ Δανός κ. Υ.Jensen,
έν
τώ
σκοπευτηρίφ
τήν νίκην τού κ. Γεωρτήν νίκην τοΰ όποιου χαραχθεϊσαν ίν τφ
ήτο ψυχρότερος.
γιάδου ίδάκρυσεν ίκ συγκινήσεως. Είς τόν
ίστφ
καθώς
καί
τήνΔανικήν
σημαία»
'χαι

Άλλά καί τά άθλα τών άγωνισμάτων
άγώνα ξιφασκίας μεταξύ διδασκάλων Όέκερδησαν Αμερικανοί άθληταί, οί άρι- ρέτισαν πάντες ένθουσιωδώς, ζωηρώς χει
λυμπιονίκης
είναι ό κ. Λέων Πύργος, ε’ις
<τοι δηλαδή τών έν τώ κόσμω αθλητών, ροκροτούντο; καί τοϋ Βτσιλέως, καί δεύ
δέ
τον
άγώνα
ξιφασκίας μεταξύ φιλάθλων
άλλ’ άφοϋ βήμα πρό; βήμα έπάλαισαν τερος δ Άγγλο; κ. L. Elliot. Είς Σε τήν
Όλυμπιονίκης είναι ό γάλλος κ. Γρεβεμόν·ν πρό; τούς Έλληνας, άναδειχθίντα; διά τής μιά; χειρός άρσιν βάρους 71 κοιλότ, καί εις τόν άγώνα σπαθασκίας δ έ'λ
άληθώς έφαμίλλουςτών κρατίστων καί δο- λογράμμων πρώτος άνεκηρύχθη δ Άγγλος
λην κ. Γεωργιάδης.
καί δεύτερος δ Δανός.
κιμωτέρων αθλητών.

Αυηναικον

ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΑ ΠΩΝΩΝ

Φ. ΚΩΣΤΕΣΕΚ

ΚΑΙ Α. ΛΟΥΜΠΙΕ
Αθήναι
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Διά τής χρήσεως υλικών άρί-ιτης ποιότητος χαί
μηχανημάτων τελειότατων καί ολως νέας έφευρέσεωι, άτινα έξ πίτηδες έκομίσθησαν ε'χ Παρισίων,
δυνάμεΟχ νά παραγάγωμεν όκτακόείια (SOO)
τεμάχιά άρωματιζοϋ σάπωνος τών 100 γραμμαρίων
έντός μιάς καί μόνης ώρας. ’Αρώματα γλυκύ·, ατα
παντός είδους »αί γούστου. Υλικά αγνότατα καί
έντελώς χνόΟευτα.
Ό σαπων μας περιέχει Τϊ» °/0 λιπαρά; ουσίας,
ζατασχευχζεται έκ πρώτης ποιότητος έλαίου, ίπιμε-

)ώς κεχαθχρμένου καί άπηλλαγμενου πάση; ζακοσαίας ή μή σαπωνοποιούμενης ύλης. Έ* τής χρόσιως αύτοϋ εχιτε ά.Ιηβή οικονομίαν 30 0/° παντόο
ά Μου είδους ιϋρωπαϊχοϋ νάπωνος ex των χρινομένων
ωο άριστων.
Διατηρεί τήν λειότητα τής έπιδερμίδος, καθιστά
αυτήν λευκήν καί απαλήν ώς β-λοϋδον. Διά τοϋτο δ
σάπων «Αί τρεις Χάρ'τεςι> συνιστάται παρ’ όλων
είς τοΰ; έχοντας τό δέρμα λίαν λεπτοφυές καί εΰαισθητον, εΐδικώς δέ διά τάς κυρίας.

!! ’Αποφεύγετε τάς απομιμήσεις I 1
(τ~Ζητείτε πάντοτε τό σήμ,Α τοΰ καταστήματος

/<Β)

«ϊV τ^είς χάρτες»
Βασιλχκυν Γνπογραψεΐον Ν. Γ. Ίγγλέοη
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