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Ο Μαραθώνιος δρόμος.

Άπό τής 1 μ. u. ήτο πεπληρωμένον
τό Στάδιον, εΐ κατόπιν 8’ ίρχόμενοι μετά
κόπου εΰρισκον ήμίσειαν θέσιν ή ούδεμιαν
ίστάμενοι όρθιοι ή τοποθετούμενοι επί τών
κλιμάκων. Εις 80,000 ύπολογίζονται οί
έν τώ Σταοίω.
Πϊρί τήν i μ. μ. εισέρχεται ό πρωθυ
πουργός κ. Δηλιγιαννης. Συγχρόνως προ
σέρχονται καί οί άλλοι ύπουργοί.
Μετά μικρόν αί μουσ·καί άνακρούουσι
τόν βασιλικόν ύμνον καί εισέρχονται οί
Βασιλείς μετά τής βασιλικής ο κογενειας
καί τοΰ βασιλέως τής Σερβίας.
Όλοι οί επί τών κερκίδων εγείρονται
καί άποκαλυπτόαενοι ζητωκραυγαζουσιν
έπανειλημμένω; ύπέρ τοϋ Βασιλέως ήμών
καί ύπέρ τοϋ βασιλέως τής Σερβίας.
Έ;ω τοϋ Σταδίου καί έπί τής οδού
Κηφισσίας χαλά ό κόσμος κυριολεκτικές.
Ή πόλις δλόκληρος είναι ε'ρημος, διότι
πασα ανθρώπινα; ϋπαρξις έκεϊ συνεκεντρώθη.
Ευθύς άρχωνται τά άγωνίσματα.
ΤεΑιως δρόμος 100 μέτρων.
'Γέσσαρε, συναγωνίζονται καί νικ£ ό
Γερμανός κ. Φ. ’’Οφμαν.

Ά.Ιμα είς vif-ος.
14 διαγωνίζονται, πάντες ξένοι, και νι
κητής άναδεικνύετκι ό άμερικανός Κλάρκ.
δρόμος H0. μέτρων μετ' εμποδίων.
Έκ τών τεσσάρων συναγωνιστών υπερ
τερούσε δύο, εις άγγλος καί εί, άμερικανός,
νικά δ’έπί τέλους ό άμερικανός Curtis.

Ά.έμα επί χοντώ.
Είς τό αγώνισμα τοΰτο ύπάρχουσι καί
τρεις ελληνες, ών είς, ο κ. Δαμασκός έπιτυχώς συναγωνίζεται, άλλ ’ δ άγων μετά
μακράν πάλην περιορίζεται μεταξύ δυο
άμερικανών, νίκα δέ δ Tyler.

Ό δρομενς τοϋ Μαραθώνος.
Ή στιγμή είναι κρίσιμος, διότι ήκούσθη ό πρώτος κανονιοβολισμός, άγγέλλων

τήν άψιξιν τοϋ πρώτου δρομέως. Τό πλή
θος δλον κινείται νευρικώς, αί κεφαλαί
κυματίζουσι καί ή .‘.γωνιώδης προσδοκία
έκδηλοϋται έπιβλητικώς. Μία διάδ'.σ,ς,
οτι προηγείται δ Φλάκ, έμβαλλει τό πλή
θος εί; ιπικίνδυνον αδημονίαν.
Άλλ' έπιφαίνεται είς τήν είσοδον τοϋ
Σταδίου ό διευθύνων τήν συνοδείαν κ.
ΙΙαπαδιαμαντόπουλος, σείων τον πίλον
καί προαγγέλλω* δτι δ νικητής τοϋ Μα
ραθωνίου είναι Έλλην. Ό ενθουσιασμός
έχρνγνυται άκατάσχετος.
Συγκεκίνημένοι σπεύδουσι προς τήν εί
σοδον ό Διάδοχος καί ό πρίγκηψ Γεώρ
γιος, όπως ύποδεχθώσι τον ένδοξο» δρομέα.
Οί Βασιλείς, δ βασιλεύς τής Σερβίας
καί οί βαοιλοπαιδες χειροκροτούσιν ένθουσιωδώς, δ δέ μικρός πρίγκτ.ψ Άνορέας
σείει τόν πίλον ύπέρ τήν κεφαλήν του.
Τέλος έπιφαίνεται δ νικητής. Είναι ό
έξ Αμαρουσίου Σ· Λούης καί φέρει τόν
αριθμόν ί 7.
Ό Διάδοχος τον έναγκαλίζεται κα: δ
συνταγματάρχης κ. Κοκκίδης τόν άσπά ζεται. Ό λαός ζητωκρχυγαζ'ΐ παραφόρως, έξαλλος, πολλοί δρμοϋν νά ριφθώσιν
έκ τών κερκίδων διά νά άσπασθοϋν, διά νά
άρπασουν τόν νικητήν, δ οποίος φθάνε·,
ήσύχως προ τών Βασιλέων, προσκλίνας
εύλαβώς καί είτα ά-άγεται είς τό άναπαυτήριον, όπου έπιδ. φιλεύονται αύτφ
πολλαί περιποιήσεις, τάς δποίας δμως άρνεϊται, διότι «είχε κουράγιο νά "άγη στό'
Μαρούσι!» Οί βασιλοπαιδες, οί ξένοι
άθληταί καί δ ανταποκριτής τοϋ Λονδινειου «Χρόνου» προσέρχονται είς τήν κλί
νην, όπο » άναπαυεται δ Λούης, καί σφίγγουσι τήν χεϊρά του.
ΊΙ έκκί ησις έκ Μαραθώνος έγενετο
τήν 1 56' καί 30" ώραν μ. μ., οί δρ.μιϊ; δε ήσαν 17, έν οί; 12 Έλληνες καί
5 ξένοι.
Κατ ’ άρχάς ύπερίσχυον οί Γάλλοι δρο
μείς καί δ ■ ύστραλο; Φλάκ. Αλλά καθ'
όσον προεχώρονν, οί ξένοι έκουραζοντο καί
προηγούντο οί Έλ ληνέ; Βαοιλάκος καί
Μπε/όκας. Ό Φλάκ όμως προηγείτο ό
λων, δ δέ νικησας Λούης έφαίνετο ύστερώ·.
Άπό τοϋ 30 χιλιομέτρου ήρχισ* πλεο
νεκτώ'/ δ Λούης, οστις έπεφύλασσε τάς

δυνάμεις του διά τό τέρμα τής δδοϋ, καί
εί; τό 34 χιλιόμετρου άφήκεν όπίσω τον
Φλάκ.
Ύπέρ τάς 50 άμαξα: συνώδευον έκ
Μαοαθώιος τούς δρομείς, πολλοί ιππείς
καί πολλοί χωρικοί, Άμαρουσιώται ίδια,
τρέχοντες, πάντες δέ οί κάτοικοι τών έπί
τής δδοΰ χωρίων έξήλθον έπευφημοϋντες
αύτούς καί διά ζητωκραυγών ένθαρρύνοντες τούς Έλληνας.
Τέλος δ Αύστραλός Φλάκ πλησίον τών
’Αθηνών έλιποθύμησε καί έπεσε, παρέλαβον δέ αυτόν είς μίαν τών αμαξών. Άλλ’
ήδη είχε προπορευθή πολύ, περί τά 10
λεπτά, δ Λούης.

Είς πόσην ώραν διήνυσαν ιόν όρόμον
οί "ΕΛΛηνες δρομείς.
Ό Σπ. Λούης διέτρεξε τόν δρόμον εί;
ώρας 2,58 λεπτά καί 20". Ό X. Βα—
σιλάκος είς 3 ώρας 8 λεπτά καί 3'' . Ο
Ν. Μπελόκας ε’ις 3 ώρας 6 λεπτά καί
30" . καί δ Ούγγρος Κέλνερ είς 3 ώρας
9 λεπτά καί 35' ' δεύτερα.
Τόν Βασιλάκον, Μπελόκαν καθώς καί
τόν Ούγγρον ένθαυσιωδοις έπίσης έδέχθη
καί ζωηρώς άνευφήμνσε τό πλήθος.
ΊΙ ΓΙά.ίη
Τελευταΐον αγώνισμα ήν ή Πάλη. 'Εν
νέα ήσαν οί άγωνισταί, έν οίς δύο έ'λληνες. Παλαίουσι πρώτοι ο Σ. Χριστόπουλος τής Γυμναστικής εταιρίας ΙΙατρών
και ό Ούγγρος Tapovicza, παχύσωμος
αθλητής. Μετά τινω/ λεπτών πάλην
φαίνεται ή ύπεροχή τοΰ Έλληνος άθλητοϋ, ού δ ΰποχωρών Ούγγρος θλίβει τήν
δεξιάν, ύπό τάς ενθουσιώδεις έπευφημίας
τοϋ λαού. ΙΙαλαίει ειτα δεύτερον ζεύγος ό
Άγγλος Έλλιοτ καί ό Γερμανός Σοΰμ,αν,
ού ή έμφάν σις έγειρα θύελλαν χειροκρο
τημάτων, διότι ρίπτει εύθύς τον αντίπα
λον, πίπτων συγχρόνως επ' αύτοϋ. Τρί
τον ζεύγος καλείται έκ δύο Ελλήνων,
τοϋ Τσίτα τοϋ Πανελληνίου Αθηνών καί
Σ. Χοιστοπούλου. Ό λαό; θορυβεί μή
στέργων τόν μεταξύ ομοφύλων συναγωνι
σμόν, άλλ’ ή έπιτροπή διατάσσει τήν
έξακολούθησιν αύτοϋ. Ό Τσίτας δίς ρί
πτει χαμαί τόν αντίπαλον, όστις μή πί
πτων ύπτιος, άλλά πρηνής, δέν είναι ήτ—
τημένος. Ό λαός επευφημεί. Άλλ' ή
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πάλη διακόπτεται, διότι δυστυχώς δ Χριστόπουλος έπαθε κάταγμα τής δεξιάς
κλειδός.
ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΗ

δΰναται νά είναι παρούσα σήμερον καί
Μοί άνέθηκε νά διαβιβάσω spec πάντας
ύμάς τούς χαιρετισμούς Ί’τ.ς. I Ιινω είς
υγείαν σας. έπαναλαμβάνων ϋμΐν τάς
ειλικρινείς Μου εύχαριστίας».

Ό Μαραθώνιος· ποδηλατικός δρόμος.
Ένίκησε και πάλιν 'ΕλΑην.

Β' ύηΐρ τής επί τών ΌΑυμπιατών άγώ
νων erttTf οπείας.

Είς τόν διά ποδηλάτου Μαραθώνιον
δρόμον ελαοον μέρος οί κ.κ Α. Κωνσταν
τινίδης, Κωνσταντίνου, Ιατρού, Άσπιώτης, Μπάτελ καί Γκέδριχ. Τό σημιΐον τής
αφετηρίας ήτο ή Ριζάρειος σχολή. Οί
δρομείς έξεκίνησαν ώρικ 12 καί 1Γ , πρώ
τος δέ άφίκετο είς Μαραθώνα δ κ. Κων
σταντινίδης. Δεύτερος ήλθεν δ κ. Γκέδριχ,
τρίτος δ κ. Ιατρού, τέταρτος · κ. Μπατελ, πέμπτος δ κ. Κωνσταντίνου καί έκ
τος δ κ. Άσπιώτης. Οί δρομείς έστάθμευσαν έν Μαραθώνι 5 λεπτά, μεθ ’ δ
ήρχισεν ή επιστροφή.
Μετά διαφόρους περιπέτειας καθ’ δδον,
καθ’ άς δίς έπεσεν έκ τού ποδηλάτου δ
ύπερτερών κ. Κωνσταντινίδης, συναγωνιζόμενος πρός μόνον τόν κ. Γκέδριχ, άφίκετο εις Φάληρου πρώτος ό κ. Κωνσταν
τινίδης, γενόμενος δεκτός έν άνευφημιοις
ύπό τού πλήθους.

’Αγών σκοποβολής διά τυφεκίου —
Νικητής· ό κ. 1’. Όοφανίόης.
Κοι άλλην έπιτυχίαν "Ελληνος εϊχομεν
έν τώ σκοπευτηρίω. Πλήν τού κ. Φραγκούδη, έλθόντος πρώτου εις τό πιστόλιον,
ήλθε πρώτος είς τήν βολήν δια τυφεκίου
έξ άποστάσεως 300 μ. δ δικηγόρος κ.
Γεώργιος Όρφανϊδης, υιός τού ιατρού κ.
’Ορφανίσου, συναγωνιζόμενος πρός ένα ά.γγλον, πρός άμερικανούς καί πρός τόν κ.
Φραγκούδην.

Τό έν τοϊς Άνακτόροις πριίγευιια
τών αθλητών.— Λϊ προπόσεις
τοΰ Βασιλέως.
Κατά τό δοθέν τήν μεσημβρίαν τής
Κυριακής έν τοϊς Άνακτόροις ποόγευμα
είς τούς ξένους καί τούς Έλληνας
Όλυμπιονίκας, είς τά μέλη τής έπιτροπής τών Αγώνων καί ε ς τούς άντιπροσώπους τού ξένου τύπου ή Α. Μ. δ
Βασιλεύς έφερε τάς ακολούθους προπόσεις:
Α'.

ύπίρ τώκ άθ.ίητών.

«. Έπιτρέψατέ μοι,
Κύριοι,
ά σάς
δηλώσω δλην τήν εύχαρίστησιν,
τήν
δποίαν πάντες ήσθανθημεν βλέποντεο
ύμας ερχομένους είς τήν 'Ελλάδα διά νά
μετάσχητε τών ’Ολυμπιακών άγώνων.
Ή ύποδοχή,
ής έτύχετε παρά τού
λαού, σάς πείθει πόσον δ 'Ελληνικός
λαός έχάρη ύποδεχόυενος ύμας. Δράττομαι καί έγώ τής εύκοιρίας τούτης,
όπως έκφράσω τοϊς νικηταϊς τά θερμότατα
Μου συγχαρητήρια. Μετά τινας ήμέρας
θέλετε άπελθει εις τάς ιδιαιτέρας σας
πατρίδας, άλλα δέν οάς άποχαιρετίζω
σάς λέγω έν τώ έπανιδεϊν. Τηρήσατε,
παρακαλώ, αγαθήν περί ήμών μνήμην
καί μή λησμονείτε τήν έ-θουσιώδη συγκίνησιν, τήν δποίαν ήσθανθημεν πάντες
κατά τήν έν τώ Σταδίω έκ Μαραθώνος
άφιξιν τοΰ νικητοΰ. Άτυχώς ή Βασί
λισσα άσθενεΐ, λυπιϊται δέ, Οτι δέν

«Κύριοι,

Ή άναβίωσις τών ’Ολυμπιακών άγώ—
νων έν τή αρχαία αυτών κοιτιδι έστέφθη
ύπό πλήρους καί ανέλπιστου έπιτυχίας,
χαίρω δέ δυνάμενος σήμερον νά συγχαρώ
καί εύχαριστήσω πάντας ύμάς, Οσοι εΐρ—
γάσθητε, δπως έπέλθη τό λαμπρόν τούτο
άποτέλεσμα.
»Τάς ευχαριστίας ταύτας άπονείμω έν
πρώτοις είς τόν πρόεδρόν ήμών τον Διά
δοχον, οστις φιλοτίμως προεστη τού έργου
καί δι’επιμονής και εργασίας άκαταπονήτου ήγαγεν αύτο είς πέρας Άψηφών
π^σας τάς δυσκολίας καί πάντα τα παρεμβληθέντα προσκόμματα,
ώδήγησεν
ύμάς είς τήν επιτυχίαν, διότι έ»επνευσεν
Αυτόν ή προς τήν πατρίδα άγάπη καί ή
πεποίθησις, ότι συντελεί είς έργον μεγιστην ’Εθνικήν ώφέλειαν ύποσχομενον.
Άλλ ’ έξίσου απονέμω τάς εύχαριστίας
τού έθνους καί Έμοϋ αυτού είς τόν
μέγαν εύοργέτην
τής Πατρίδος τόν
Γεώργιον Άβέρωφ, 'στις άφειδώς, όπως
πάντοτε, ούτως κα· είς τήν άνοικοδόμη-ιν
τού Σταδίου δαπανήσας, άνέδειξεν έαυ-.όν
δεύτερον Ήρώδην Αττικόν καί συ.ετέλεσεν ύπέρ πάντας είς τήν έπιτυχίαν
τού έργου.
ϊιΕύχαριστίας απονέμω καί είς τούς
βασιλόπαιδας Γεώργιον καί Νικόλαον,
οΐτινις δ ωργάνωσαν καί διεξήγαγον τούς
άγώνας έν τή άκλονήτω πεποιθήσει, ότι
έπιτελούσι φιλόπατρι έργον, ίδ ως δέ είς
τον βασιλόπαιδα Γεώργιον, οστις κνί ώς
πρόεδρος τής άγωνοοίκου επιτροπής μετά
μεγίστης έπιτυχίας είργάοθη. Τάς αύτάς
ευχαριστίας απονέμω καί είς όν άχάματον γενικόν γραμματέα κ. Φιλήμονα,
δστις έπί θυσία καί αυτής τής ύγείας
του είργ σθή μετ ’ ένθουσιασμούi καί ζήλου άδιαπτώτου
- ’
Εΰχαριστ ας άπονέμ»
ούχ ήττον εις πάντα, τα μέλη τών διαφόρων έπιτροπών ώς καί είς .τούς λαμ.πρύναντας τούς άγώνας φιλάθλους Έλληνας
τε καί ξένους, οσόι «.τ μησαν τήν ελληνι
κήν κονίσ-ραν. ( ί ξένοι άγωνισταί άπερχόμενοι τής Ελλάδος, είμαι βέβαιος ότι
θέλουσιν άποβή κήρυκες τών προόδων τή;
χώρας καί τών μεγίστων ίργασιώ , αΐτι—
νες έγένοντο έν βραχυτάτω χρονικώ οιαστήματι προς έπιτυχίαν τών άγώνων.
Ή ’Ελλάς, ή μήτηρ καί τροφός τών
γυμναστικών άγώνων έν τή ΙΙανελληνίω
άρχαιότητι, άναλαβούσα και έκτελέσασα αύτους καί σήμερον μετά θάρρους ύπό
τά έρματα τής Εύρώπσς καί τού Νέου
Κόσμου, δύναται νύν, ότε ή έπιτυχία γε
νικώς άνωμολογήθη. νά έλπϊση ότι οί τιμήσαντες αυτήν ξένοι θέλουσιν ορίσει τήν
χώραν ήμών άς ειρηνικόν έντευκτήριον
τών Εθνών, ώς διαρκές καί μόνιμον πε
δίου τών ’Ολυμπιακών άγώνων.
Μέ τήν ευχήν ταύ-.ην προπίνω, κύριο·,
ύπέρ πάντων, όσοι συνετέ/εσαν είς τήν

έπιτυχίαν τής πρώτης ταύτης Όλυμπιάδ/ς. η
Είτα ήγειρε τήν έξής πρόπο· ν δ κ.
Φιλήμων, άπευθυνομένην πιός τόν Βασι
λέα :

«Οί άδάμαντες, οί όποιοι έπεσαν άπό
τά χείλη Σου προ ολίγων στιγμών, Βα
σιλεύ, στίλβουσιν είς τοιαύτην λαμψιν,
ώστε ή ισχυρότατη ευγλωττία νά μή δύναται νά τούς άτενίση. Δύναται ίσως ν’
άναπληρώση τήν έλλειψιν ή ύπερε '.χειλεσις τού ενθουσιασμού καί τής ειλικρίνειας
... Αυτήν τήν στιγμήν άπέδειξας, ότι έννοεϊς τήν ύψίστην σημασίαν τού μεγάλου
τίτλου τόν δποϊον φέρεις, ότι είσαι δ Βα
σιλεύς όχι μόνον των Ελλήνων τών έντός
τής 'Ελλάδος, άλλα καί τών ‘Ελλήνων
τών κατεικούντων τάς είσέτι μή έλευθέοα;
έλληνικάο χώρας καί τών άπανταχού τής
γής παρεπιδημούντων ... Εΰχαρισ.ώ τόν
Θεόν, ότι πριν έκπνεύσω μέ ήξίωσε νά
ΐδω τοιαύτην ...»

Ή δωρεά τον κ. Στεφάνοδικ.
Μετά τό έν τοϊς Άνακτόροις πρόγευμα
δ Λούης ώδηγήθη ιίς τό ξενοδοχείου τής
Μ. Βρεττανίας μεστόν περιηγητών, ό δι
ευθυντής τού ξενοδοχείου παρουσίασε τόν
Λούην είς τόν κ. Στεφάνοβικ, δστις έξεδήλωσε τήν ιπιθυμίαν νά τόν ϊδη, λίαν δέ
συγκεκ νημινος συνέχαρη αυτόν κ·> I τόν
πατέρα του. Έδήλωσε δέ οτι θά τφ άγοράση έν καλόν κτήμα είς Αμαρούσιου.
Ό Λούης ήσπάσθη τήν δεξιάν τοΰ γενναιόφρονος σωρητου, είτα δέ ίξερχόμενος
ιγ.νετο δεκτός δι ’ ένθουσιωί.ών ζητωκραυ
γών ύπό τού πλήθους.

Ή λαμπαδη^ορίυ.
Έξοχο·/ καί μεγαλοπρεπέστατου ήτο
τό θέμμα τής λαμπαδηφορίας, ήτις ίγένετο τήν παρελθούσαν Κυριακήν καί ηστινος μετέσχεν άπας σχεδόν δ πληθυσμός
τής πόλεως. Οί λαμπαδηφοροΰντες συνεκεντρώθησαν έν τή δδώ Άθηνάς, οθεν
περί την 9ην ώραν έξεκίνησαν. Ηγούντο
ίλαι ιππικού, εϊποντο δέ πάντες οί άνδρες
τών λοιπών σομάτων τού στρατού κρα
τούντες ιεεγά'ας δάδας ή ένετικούς φα
νούς. καί ή μουσική τής φρουράς. Ήκολούθουν οί φσιτηταί ενθουσιώδεις, φέροντε; έπί ράβδων ένετικ'.ύς φανού: καί ζωηρώς ζητωκραυγάζοντες ύπέρ τοΰ έθνους
καί τον Πανεπιστημίου. "Ηρχοντο ειτα
οί μαθηταί τών Γυμνασίων καί τών Λυ
κείων, άλλαι μουσικά·, οί ϊμποροΰπάλλ.ηλοι έν σώματ. και μέγ·α πλήθος λαού,
λαμπαδηφορούντος έπίσης.
Έκ τής οδού Άθηνάς ή λαμπαδηφορία
διελθούσα τήν πλατείαν τής Όμ.ονοίας
είσήκθεν είς τήν δδύν Σταδίου. Διερχομένου τού στρατού πα.ταχόθεν ήκούοντο
ζητωκραυγαί. Οί Αμερικανοί είσώρμησαν είς τό ύπουργεϊον τών Έσωτερκών
και άπό παραθύρου τού ά/ο> πατώματος
έσειον έλληνι-κήν καί αμερικανικήν ση
μαίαν, τά δέ διερχόμενα πλήθη έζητωκραύγαζον ένθουσιωδώς τούς Αμερικανούς.
Εκ τής δδού Έρμου έφθασεν ε·ς τήν πλα
τείαν τό άγημα τών ναυτών, όπ ρ έπευφημήθη, Οί έπί τών ξωστών τών ξενο
δοχείων καί οικιών έχειροκρότουν. Έπί

τού ανακτορικού έξώστου ϊσταντο θεώμενοι τήν πρρέλασιν ή Βασιλική Οικογένεια,
δ Βασιλεύς τής Σερβίας καί δ Μ. Δούξ
Γεώργιος Μιχαήλοβιτς. ,0 στρατός καί δ
λαός εξερρήγνυντο είς βροντώδεις έπευφημίας.
Ή λαμπαδηφορία είτα διήλθε κάτωθι
τού άνακτόρ υ τού Διαδόχου έν ζητωκοαυγαΐς καί είσήλθεν είς τήν δδόν Έρμού καί Αιόλου. Έκειθεν δ στρατός έπανήλθεν Γις τούς στρατώνας, οί δέ φοιτηταί οιελύθησαν προ τών προπυλαίων τού
Πανεπιστημίου έν έπευφημίαις.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ

Τά ονόματα τών στεφθέ'’των
όλυμπιονικών.
Οί στεοθέντε; έν τώ Σταδίω νικηταί
τών ’Ολυμπιακών άγώνων εινε οί έξής :

Άγων 12<·<Ι μέτρων. Α.
Cuttmann, Ούγγαρία.
Άγων ναυτών 100 ρέτρων.
λοκίνης, 'Ελλάς.

ζ/' .

Hazos

I. Μα-

Σχοποβο.Ιή.

Άγών τυφεκ'ου από 300 μέτρων. Γ.
Όρφανϊδης, Ελλάς.
Άγων τυφεκίου άπό 200 μέτρων. Π.
Καρασεβδάς, Ελλάς.
Άγων διά περιστρόφου ύπηρεσίας άπό
25 μέτρων. I. Paine, Ήνωμέναι Πο
λιτεία t Αμερικής
’Αγών δι ’ έλευθέρου περιστρόφου άπό
30 μέτρων. S. Paine, 'Ηνωμένα· Πολιτεϊαι Αμερικής.
Άγων διά πιστολιού άπό 25 μέτρων.
I. Φραγκούδης, ’Ελλάς.
Ε'. Ξιφατχία.

Άγων ξιφασκίας φιλάίλων. Γκράβελοτ,
Γαλλία.
. ΆΘ.Ιητιχά αγωνίσματα.
Αγών σπαθασκίας φιλάθλων. I. ΓεΔρόμυς 100 μέτρων. Φ. Ε. Βοΰρκε, ω.γ άίης, Ελλάς.
Ήνωμέναι ΙΙολιτεϊαι ’Αμερικής.
Άγων ξιφασκίας διδασκάλων. Λ. Πύρ
Δρόμος 400 μέτρων. Φ. Ε. Βούρκε, γος, Ελλάς.
Ήνωαέναι Πολιτεϊαι Αμερικής.
ΣΤ". ΠοδηΑατιχοι αγώνες.
Δρόμος 800 μέτρων. Ε. X. Φλάκ,
Άγων 100 χιλιομέτρων. Λ. Φλαμάν,
Βικτωρία Αύστραλίας.
Γαλλία.
Δρόμος 1500 μέτρων. Ε. X. Φλάκ,
’.Αγών 2 χιλιομέτρων. Ρ. Μασσών,
Βικτωρία Αυστραλίας.
Γαλλία.
Δρόμος 110 μέτρων μετ ' εμποδίων. Τ.
Άγων 10 χ λιομέτρων. Ρ. Μασσών,
Ρ. Κουρτής, Ήνωμ. Πολιτεϊαι Αμερικής. Γαλλία.
Μαραθώνιος δρόμοι. Σπυρίδων Λούης,
Άγων πρός χρόνον στροφής στίβου Ρ.
Ελλάς.
Μασσών, Γαλλία.
Άλμα ε:ς ύψος. Ε. Η. Κλάρκ, Ήνω
Μαραθώνειο; ποδηλατικός άγών. Α.
μέναι Πολιτεϊαι ’Αμερικής.
Κωνσταντινίδης. Ελλάς.
“Αλμα ίπί κοντφ. W. W. Hoyt,
Άγών δωοεκάωρος. Α. Σμάλ. Αυ
Ήνωμέναι Πολιτεϊαι Αμερικής.
στρία.
Άλμα άπλούν. Ε. II. Κλάρκ, Ήνωμέ
Ζ' . Άβ.Ιητιχαί παιώαί
ναι Πολιτεϊαι Αμερικής.
Lawn-Tennis άπλούν, J. Ρ. Bo
Άλμα τριπλούν. I. Β. Κόννολυ, Ήνω
land.
Αγγλία.
μέναι Πολιτεϊαι Αμερικής.
J.
Ρ.
Boland. ’Αγγλία.
Δισκοβολία. Ρ. Κάρρετ, Ήνωμέναι
F,
Tihaun.
Γερμανία.
Πολιτεϊαι Αμερικής.
Οδτως οί Έλληνες Όλυμπιονίκαι εινε
Σφαιροβολία. Ρ. Κάρρετ. Ήνωμέναι
δέκα τόν άριθμόν λαβόντες άνά έν έκα
Πολιτεϊαι Αμερικής.
Άρσις βαρών διά μιάς χειρός. Λ.Έλ- στος βραβείου, οί Αμερικανοί έχουσι νά
έπιδείξουν έπτά Όλυμπιονίκας λαβόντας
λιοτ, Άγλλίσ.
Άοσις βαρών οι’άμφοτέρων τών χει- ένδεκα βραβεία. Ή Αυστραλία ένα λαβόντα δύο βραβεία, οί Γερμανοί έχουσι
ρών. W. Jensen, Δανία.
τέσσαρας Όλυμπιονίκας λαβόντας έπτά
Πάλη. Κ. Σιούμαν. Γερμανία.
βραβεία, ών τά δύο διά τάς ομάδας τού
β' . Γυμνασηχή.
μονοζύγου καί διζύγου, οί Δανοί ένα, ή
Ελβετία ένα, ή Ουγγαρία ένα λαβόντα
Δίζυγον καθ’δυάδας. Ή ύπό τόν Φ.
δύο
βραβεία, οί Αυστριακοί δύο λαβόν—
"Οφμαν δμάς, Γερμανία.
Μονόζυγου κνθ' δμάδας. Ή ύπό τόν Φ. τα; ισάριθμα βραβεία καί ή ’Αγγλία δύο
λαβόν-ας τρία βραβεία. Οΰτω τούς πε
Όφμαν όμάς, Γερμανϊα.
ρισσοτέρους Όλυμπιονίκας ε’χει νά επί
Δίζυγον. A. Flatow. Γερμανία.
Μονοζυγον. II. Weingaertner, Γερ δειξη ή 'Ελλάς καί μετ’ αυτήν ή Αμε
ρική λαβούσα όμως έν ίπί πλέον βρα
μανία.
Ίτπικόν έφαλτήριον άνευ λαβίδων. Κ. βείου διά τών άθλητον της.
Σιοΰμαν, Γερμανία.
Ιππικόν έφαλ-τήριον μετά λαβίδων. Λ.
01 δεύτεροι νικηταί.
Ζούτερ, 'Ελβετία.
Μετά τήν άπονομήν τών βραβείων είς
Κρίκοι. I. Μητρόπουλος, Ελλάς.
τού; Όλυμπιονίκας ή φωνή τού κήρυκος
Άναρρίχησις έπί κά)ω. Ν. Άνδρικόκ. Χατζηπέτρου, ήρξατο άγγέλλουσα τά
πουλος, Ελλάς.
ονόματα τών δευτέρων έλθόντων έν τοϊς
Γ'. Κο.Ινμβητική.
άγώσιν. Είς τούτους δ Βασιλεύς έτεινε
Άγων 100 μέτρων. A. Ilazoe Cut- τήν χεϊρα μειοιών καί προσέφερε τον κλά
δου τής δάφνης. 'Ιδού ό κατάλογος τών
tmann, Ουγγαρία.
λαβόντων
τήν δάφνην καί τά είδη τών
Αγών 5'Ό μέτρων. Ρ. Meumann,
άγωνισμάτων
είς ά μετέσχον.
Αυστρία.

Α'. ΆΰΑητιχα αγωνίσματα.

Δρόμος 100 μέτρων. F. Hotmann,
Γερμανός. Δρόμος 400 μέτρων. G. Η.
Β. Jamison, Αμερικανός. Δρόμος 800
υ-έτρων. F- Dani,Ούγγρος. Δρόμος 1500
μέτρων. A, Blake, ’Αμερικανός. Δρό
μος 110 μέτρων μετ’ εμποδίων. G Τ.
Τ. J. Goulding, Άγγλος. Μαραθώ
νιος δρόμος. X. Βασιλάκος, Έλλας. Άλ
μα έπί κοντώ. A. L. Tyler, Αμερι
κανός. Άλμα άπλούν. R. Garret, Α
μερικανός. Άλμα τριπλούν A. Tulfei’i,
Γάλλος. Δισκοβολία. Π. Παρασκευόπου—
λος. Ελλάς. Σφαιροβολία. Μ. Γούσκος.
Ελλάς. Άρσις βαρών διά αιάς χειρός.
V. Jensen. Δανός. Άρσις βαρών ot ’
άμφοτέρων τών χειρών. L. Elliot, Άγ
γλος. Πάλη. Γ. Τσιτας, Ελλάς.
Β' . Γυμναστιχή.
Δίζυγον καθ’ δμάδας. Όμάς Πανελ
ληνίου Γυμναστ. Συλλόγου. Δίζυγον. L.
Zutter, Ελβετός. Μονόξυγον. A. FlatOW, Γερμανός. Κρίκοι. ΙΓ Weinqailtner, Γερμανός. Άναρρίχησις έπί κάλω.
Θ. Ξενάκης, Ελλάς.

/”. ΚοΑυμβητιχή.
Άγών 100 μέτρων. Χωραφάς, άγών
1500 μέτρων Α. Ηεπανός, άγών 1200
μετρ. I. Άνδρέου, άγών διά πιστολιού
άπο 25 μέτρων. Όρφανϊδης.
Ε' . Eirpnoxia.
Άγών ξιφασκίας φίλαθλων. Καλλύ,
Γάλλος, άγων σπαθασκίας φιλάθλων.Καράκαλος.
ΣΤ . ΠοόηΑατιχοί αγώνες.
Άγών 100 χιλιομέτρων. Κωλέττης,
άγών 2 χιλιομέτρων. Νικολόπουλος, ά
γών 10 χιλιομέτρων, Flameng. άγών
πρός χρόνο» στροφής στίβου. Νιαολόπουλος, Μαραθώνιος ποδηλατικός άγών.Ούηdrich. άγών δωοεκάωρος. Keeping.

Ζ' . Άθ.1>ιτιχαί jcaiJtal.
ΛόουνΤέννυς. Κασδάγλης, Δ. Πετροκόκκινος.

Ή απονομή τών Βραδειών τοϊς νικηταΐς. — Ή λήξις τής Όλυμπτάδος.
Άπό όρθρου βαθέος δ κόσμος ήρχισε
συορεων πρός τό Στάδ ον, τό δποϊον δέν
έβράδυνε νά πληρωθή δλόκληρον. Θέλουν
νά αποζημιωθούν όλοι διά τήν χθεσινήν
βροχή». Ό καιρός «ξαίρετος.
Ιίερί τήν δεκάτην καί ήμίσειαν, ύπό
τούς ήχους τών μουσικών, εισέρχεται ή
Α. Μ. δ Βασιλεύς μετά -ού Διαδόχου
καί τών βασιλοπαίδων ώς καί τοΰ Με
γάλου δυυκός Γεωργίου, άκολουθούμενος
ύπό τών μελών τής έπί τών άγώνων με
γάλης επιτροπής. Τήν είσοδον τού Βασιλέως χαιρετίζει τό πλήθος διά ζωηρών καί
παρατεταμένων χειροκροτημάτων καί άνευφημιών.
Ευθύ; ώς δ Βασιλεύς κατέλαβε τήν
θέσιν του έν τώ θώκω, ό έξ 'Οξφόρδης
κ. Ρόμπερστον προσφωνεί αυτόν έν τή
άρχαία ελληνική. Μετά τούτο δ λοχαγός
τού πυροβολικού κ. Χρ. Χατζηπέτρος
άρχεται οι ’ ήχηράς φωνής έκφωνών τά
ονόματα τών όλυμπιονικών, οΐτινις προσ
έρχονται δ είς μετά τόν άλλον κατά τήν

4
εν τώ άνωτέ.-φ δημόσιε·.ομένω προγράμματι σαρχν καί λαμβάνουσι διά χειρό;
τοϋ Βασιλ ως τό οΐκεϊον δίπλωμα, τό μετάλλιον καί τόν έξ 'Ολυμπίας κοτίνου
κλάδον, ένφ τό π·ήθος χειροκροτεί.
"Οταν ήλθεν ή σειρά τοϋ νικητοϋ τοϋ
Μαραθωνίου δρόμου κ. Λούη φρβνητιώδεις αντήχησαν ζητωκραυγαί, σημαϊαι κυμάτισαν καί πολλαί περιστεραί φέρουσαι ταινίας μέ τά ελληνικά χρώματα,
άφέθησαν είς το καινό >.
Ό Λούης διά σταθερού βήαατος ΐνήλθε
τήν κλίμακα τής σφενδόνης καί έν στάσει
αρρενωπή ε"στη πρό τοϋ Βασιλέως, όστις
τώ έτεινε τήν χεϊρα.
Ό Βασιλεύς τόν συγχαίρει μετ ’ ξαιρετικής οίκειότητος καί ιδιαιτέρου ενδια
φέροντος, λεγων αυτώ :
— Σε συγχαίρω Μιι ίτίμησες
Πατρίδα ρ'ε την Μαραθώνιον νίχην.
Μπράβο ! Νά ζήσγ: !
Καί αρχίζει ό Βασιλεύς νά τοϋ άπονείμη
τά δώρα' τοϋ δίδει τόν κλάδον ελαίας,
έπειτα τό δίπλωμα, κατόπιν τό κυτίον μέ
τό μετά'λιον, έπειτα δλα τ ’ άλλα όώρα
τά όποια τοϋ προσέφερον οί θ υμασταί.
Τό κύπελλον τοϋ Μποεάλ, αριστούργημα
τέχνης καί καλλαισθησίας, επίσης τό έξαίρετον άγγεΐον έκ μέιους τοϋ κ. Ιωάννου
Λάμπρου. Όταν παρελάμβανεν έκαστον
δώρον ό Λούης, ενθουσιώδεις ζητωκραυγαί
άντηχουν άπό δλον τό Στάδιο* :
— I ύ έ σου Λούη ! Νά μας ζήσης
άθάνατε Άμαρουσιώτη 1
Έκ τών Όλυμ,πιονικών είς μέν τόν
άμερικανόν Γκάρετ, οστις ένίκησεν είς τήν
σφαιροβολίαν, ή Α. Ύψηλ.ότης πριγκήπισσα Σοφία ένεχείρισε μικρόν κυτιον
περέχον αναμφίβολος δώρόν τι, είς τόν
Καρασεβδά. νικητήν έν τή σκοποβολή,
δίκανον δπλον, είς τόν νικητήν έν τή ξι
φασκία κ. Γκραβελότ, άπόντα, άπομί*μησιν άρχαίβυ αγγείου έξ αργύρου καί
είς άλλους άλλα τινα δώρα.
Μετά τήν λήξιν τής άπονομής τών
βραβείων πάντες οί Όλυμπιονϊκαι, ήγουμέιου τοϋ Άλυτάρχου κ. Μάνου περιήλΣτώδιον, άνακρουουσών τών μουθον’τό —
οικών διάφορα θούρια καί ζητωκραυγάζοντος ού πλήθους.
Μετά τήν περιφορά* τοϋ Σταδίου οί
νικηταί έστησαν πρό τών βασιλικών ε
δρών. Τήν στιγμήν ταύτην δ δόκτωρ
Γκέρμπατ, άντιπρόσωπος τής Γερμανίας
καί μέλος τής Διεθνούς Επιτροπής,προσ
φέρει μέγαν έκ δάφνης στέφανον μετά
ταινιών φερουσών τά γερμανικά χρώματα
προς τον Διάδοχον, ώς πρόεδρον τής έπί
τής έπί τών 'Ολυμπιακών άγώνων Επι
τροπής, τόν όποϊον συνοδεύει διά καταλ
λήλου προσφωνήσεως, έν ή έκτος άλλων
λέγει, δτι ό στέφανος ούτος θά χρησιμεύση ώς δεσμός άδιάρρηκτος μεταξύ Γερ
μανίας καί 'Ελλάδος. Ό εύγίνής ξένος
εξαιρεί τάς γενομένας εις τούς ξένους ά
θλητάς περιποιήσειςς, εκφράζει τόν Οχυμασμόν του διά τώς προόδους τής χώρας
καί εύχεται 'Ινα
·'— Γερμανοί καί Έλληνες
συναντηθώσι καί πάλιν έν τω αύτώ εύγενεϊ άγώνι.
Ό Διάδοχος άπήντησε γερμανιστί,
έξέφρασε δέ τήν ευγνωμοσύνην του εις

Δελτίον τών Όλυπ'ων
τούς γερμανούς άθλητάς καί ηύχήθη >αι
ούτος ϊ*α μεγαλείτερος άριθμός αθλητών
συναγωνισθή ίν τώ προσέχει χρόνω έν ευγενεϊ άμίλλη υετα τών Ελλήνων άθλητών. Τούς τελευταίους λόγους τού διάδο
χου έκάλυψαν ζωκραί ζ>1 τωκραυγαί άπό
μέρους τώ* Όλυμπιονικών.
Τήν στιγμήν ταύτην αί μουσικαί ά—
νακρουουσι τον θαυμάσιον ύμνον του Σαμάρα, ούτι*ος τάς τελευταίας στροφάς
καλύπτου* ζητυικραυγαΐ καί χειροκροτή
ματα.
Μετά τοϋτ-. έγερθ ί; ό Βασιλεύς λέγει
;ιά φωνής ήχηράς :
«Κηρύττω τίιν
λήξιν τίϊς πρώτης ’Ολυμπιάδας» ■
καί στραφείς άσπαζεται τόν Διάδοχον,
ένώ το πλήθος άνευφη* ϊ διά παρ»τεταμένων καί ένθουσιω’ών ζητωκραυγών.
Μετά τήν έκ τοΰ Σταδίου ε’ξοδον, τό
πλήθος συνώδευσε τού; Βασιλείς μέχρι
τών 'Ανακτόρων, Μόλις έστη ό Διάδοχος
είς τή·*
· ' κλίμακα καί ό κ. Δεληγε -ργης
_·------ αύτώ στέφανον> τον όποϊον
προσέφερεν
σ*·ώδευσε διά
?
προσφωνήσεως,
εί; ήν
άπήντησεν ό Διάδοχος, ζητωκραύγασα ς
ζήτω ή 'Ελλάς.
Τό δίπλωμα τών Όλυμπιονικών.
Τά άπονεμτθέντα είς τούς Όλυμπιονίκα; διπλώματα ήσαν τεθειμένα ιντός
θήκης κυλυνδρικής χάρτινης, είναι δέ
έξηργ>σμίνα καλλιτεχνικώτατα ύπό) τοϋ
γνωστού έν Μοναχφ ζωγράφου μας κ. Ν.
Γύζη. Τό δίπλωμα παριτα τήν 'Ελλάδα
ονειροπολούσαν τή- εύκλειαν τών άρχαίων
χρόνων, άπέναντι δέ αύτών τήν Νίκην
κρατούσαν κλάδον ελαίας, όπως στεφανώση τους Όλυμπιονίκας, μεταξύ δέ
τών δύο τον Παρθενώνα λαμπυρίζοντα
ύπο λαμπαδηφοροϋντος πλήθους" κάτωθεν
δ' αύτών ύπάρχουν αί Λέξεις :
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
άπονέριεται τό δίη.Ιωμα τοΰτο
...................... νικήσαντι έν τώ άγονίσματι.
Ο ΙΙΡΟΕΑΡΟΧ
Ό γεν. γραρματεύς

Γεϋμα έν Κηίισσία.
Ή δημοτική άρχή τών 'Αθηνών έδωκε τήν πρ-χθές Πέμπτην γεϋμα πολυτε
λές έν Κηφισσία πρός τιμήν τών ξένων
αθλητών καί ανταποκριτών έφημερίοων,
έτι δέ τών μελών τής έπιτροπείας τών
Διεθνών Όλυμπιακώ* άγώνων καί πάν
των τών έργασθέντων ύπέρ τή; επιτυχίας
αυτών, Είχον προσκληθή 250 περίπου
πρόσωπα* Περί τήν 10 και ήμίσειαν οί
προσκεκλημένοι πάντες συνεκεντρώθησαν
εν τώ σταθρώ τού σιδηροδρόμου Άττικής. Μετά 8έ τήν άφιξιν είς τόν σταθμόν
I
τών βασιλοπαίοων Κωνσταντίνου, ΓεωρΤ ίου καί Νικολάου, έκτακτος άμαξοσ ι—
Ζία> παραλαβοϋσα τούς προσκεκλημένους,
άν.χώρησεν είς Κηφισσίαν. Τό ταξειδιον
ύπήρξε λίαν τερπνόν, ότε οέ ή άμαςοστοιχία έφθασεν είς τόν σταθμόν τής Κη
φισίας, το ώραΐον και ευάερον τούτο
προάστειον τής 'Αττικής, πάντες οί προσ
κεκλημένοι κατευθύνθησαν είς το μέγα
ξενοδοχεϊον τής οικίας Μελά. Έκεϊ, ά®οϋ
έπιον ρακήν ώς ορεκτικόν, έκαθησαν έπ ’
εύρυτάτων τραπεζών, σταυροειδώς τεθει
μένων έν τώ κήπω, έφαγον δέ ώραΐα καί

ποικίλα φαγητά καί ιπεδόθησαν εΐ-α
λαμπρώς εί; ευθυμίαν. Μετά τήν π7ράθεσιν τών φαγητών ε’πήλθεν ή ώρα τών
ποοπόσεω·*, οϊτινες έγένοντο τής Φιλαρ
μονικής 'Αθηνών άνακρβυούσης κατάλ
ληλα μουσικά τεμάχια. Πρώτος ήγειρε
πρόποσιν ό δήμαρχος Άθηνα·ων κ. Λάμ
προς Καλλιφρονάς, έξήρε δέ τούς έργασθέ«τας ύπέρ τών άγώνων καί κατέληξε
προκαλέσας έπ.υφημίας ύπέρ τού βασιλι
κού Διαδόχου, προέδρου τής έπιτροπείας
τών Διεθνών 'Ολυμπιακών αγώνων, Ε;ς
τόν κ. δήμαρχον άπήντησεν ό βασιλικός
Διάδοχος ι.ετ εύγλωττίας, έγιιρας έν τέλει προποσιν υπέρ τών οημ.οτι/ών αρχών.
Ειτα ό κ. Φιλήμων έ’φερεν ώραίαν πρόποσιν ύπέρ τή; κυβερνά σεως, έξαρας τήν
συνδρομήν αύτής προς επιτυχίαν τών άγώ
νων, άπήντησε δέ ό κ. Δηλιγιάννης δι'
εύγλώττου προπόσεω;. Μετά τούτους πολλαί προπ.σ.ις ηγερθησαν ύπο πολλών,
διεκρίθησαν δέ όμιλήσαντες οί υπουργοί
τών ’Εσωτερικών καί τών Εξωτερικών
γαλλιστί, ό ανταποκριτής τών «Καιρών»
τοϋ Λ'νδίνου κ. Μπάουτοερ, άγγλιστί
όμιλήσας, καί ό άνταποκριτής τοϋ «Φιγαρώ» τών Πνρισιων κ. Οΰγ Λερού, όμι>ήσας γαλλιστί, έξαρας δέ δ·ά ποιητικών
εικόνων εύστοχων τήν διαδο.’ΐν τής γαλ
λικής γλώσση; έν Αθήνας;, τή; ήμετέρας
πόλιως τήν καλλονήν, καί τά ε'ργα, άτινα
ήμϊν τοϊ; νεωτέροις έλληβιν υπολείπονται
πρός ε'κπλήρωσιν τοϋ ήμετέρου προορισμού.
Έξ ονόματος τοϋ δημοτικού συμβουλίου
ήγειραν προπόσις οί κ κ. Κολλιάτσος,
Γ'ι - ννόπουλος Ήπειρώτης, Άγγελόπουλος,
Κατσίρπαληι, Μανος, Φωκιανός, Ρούκης
καί ό ούγγρος κ. Κέμενυ, ό κ. ΙΙαρασκευαίΰης καί ό κ. Βικέλας, μέλος τής διεθνούς
έπιτροπείας, άπόντος τοϋ κ. Κουμπερτέν.
Παρήσαν είς τό γεϋμα αντιπρόσωποι τών
αττικών έφημερίοων, οί ξένοι άθληταί
πάντες, ιδίως δέ οί ούγγροι καί οί άμερικανοί, πλ.ήν τών γερμανών, άπελθοντων
άπό πρωίας είς Δεκέλειαν πρός διασκέδασιν, ό μουσουργοί κ. Σαμαρας, ό κ. Κα—
ραπανος, ό κ. Δεληγεώργης καί πάντα τά
μέλη των οιαςιορων ιπιτροπειών τών δ·εθνών ολυαπιακών άγώνων Μετά δέ τήν
πρόποσιν τοϋ κ. ΙΙαρασκευαιδου ήγέρθησαν
πά.τες καί μετέβήσαν εί; τήν επαυλιν τού
κ πρωθυπουργού, όπόθεν κατήλθον είς
'Αθήνας περί ώραν 4 μ. μ.

Ό Διάδοχος πρός τόν κ. Γ. Ά6έρω<’|>.
Ή Α. Γ. ϋ Διάδοχος, ώς πρόεδρο;
τής έπιτροπή; τών 'Ολυμπιακών ’Αγώ
νων, άπέστειλε διά τού βουλευτοϋ Χαλκίδο; κ. Γ. Μ. Άβέρωφ, άναχωρήσαννος διά τοϋ ρωσσικού είς Αλεξάνδρειάν,
πρός τόν κ. Γεώργιον Άβέρωφ τό άργυιοϋν μετάλλιον τών Άγώνων καί κλάδον
κοτίνου τής 'Ολυμπίας, ώ; εί; τόν π,ώτον
ϋλυμπιονίκην. ΤΙ Ιδέα έξα ρετος.

ΠαραχαλοΟνται οί συνδρομηταί τών
επαρχιών και τοΟ έξωτερικοΰ δπου δέν
εχομεν ειδικόν ανταποκριτήν καί μή
καταβαλοντες είσέτι τήν συνδρομήν
των νά εύαρζστηθώσι νά πέμψωσιν
αύτήν τάχιστα, διά νά μή έπέλθη δια
κοπή τής πρός αύτούς άποστολής τοΰ
φύλλου.

