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ΤΑ ΟΛΥΜΙΙΙΛ

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΓ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
Την παρελθοΰσαν Τρίτην, -^ζί:γνι.:·ι·.·ι 

ίν. Μασσαλία.:. ζατέπλευσεν είς Πειραιά 
περί ώραν 2 μ. ·ι. τό γαλλικόν άτμόπλοιον 
« Αμερική», δι ’ ου έζομίσθη ό νεκρός τού 
έν τή ξένη θανόντος μεγάλου πολίτου. 
Μόλις τό άτμόπλοιον έστάθη, χιλιάδες άν- 
θοώπων περιεζύκλωσαν αύτο ζζί έν μ.εσω 
έξοχου επ'.οζητιζοτητος εγενετο ν, αποϋι- 
βασις, δι ’ ιδιαιτέρας πενθίμως διασκευα
σμένης ατμακάτου. Άναρίθμητον πλήθος 
ήτο συγκεντρωμένον πρό τής αποβάθρας 
ζαί καθ' όλην ττ,ν εκτασιν τής παραλίας. 
Μικροί ζ.αί μεγάλοι, ό δήμαρχος Πειραιώς, 
τό δημοτικόν συμβούλιον, ζαί ασκεπείς οί 
πλείστοι παρηζολούθησαν μέχρι τοϋ σιδη
ροδρομικού σταθυ.οΰ, όπόθεν έκτακτος άμα- I* » * » Λ / * Λ - >·ςοστο'.χια, |ζε ιοιχιτεραν πενϋψ.σν α;ζαςχν 
είς τό μέσον, μετέφερε τόν νεκρόν είς ’Α
θήνας, όπου αλλαι χιλιάδες άνέμενεν πρό 
τοϋ στάθμου ττ,ς Όμονοίας. Ηροπορευο- 
μένου τού σταυρού ή πένθιμος πομπή όιά 
τών οδών Πανεπιστημίου ζαί Πινακωτών 
είσήλθεν είς ττ,ν οδόν Άκαδημείας, όπου 
ή οικία τού νεκρού μελανειμονούσα άπό 
τοΰ εξώστου μέχρι ττ,ς έξωθύρας. Καθ'ό
ζον τό διάστημ.α τό δρύίνον φέρετον έφερον 
έπ ’ ώμου οί φίλοι καί θαυμασταί του, 
όπισθεν δέ αυτού παρηκολούθη πεζή, στυ
γνά, έζ ττ,ς θλίψεως,ή ταλαίπωρος άδελφη 
τοϋ νεκρού, κυρία. Σοφία, ήτις ,ούδ ’ έπί 
μίαν στιγμήν ήθέλ.ησε νά χωρισθη τού φέ
ρετρου, όρθια πλησίον αύτοϋ μένουσα καί 
δεχόμενη τά συλλυπητήρια τοϋ αναρίθμη
του πλήθους, τό όποιον ζαταπατούμενον 
συνέρρεε νά άσπασθή τόν νεκρόν. Ό βα
σιλεύς, ό διάδοχος Κωνσταντίνος, οί 
πρίγζηπες Γεώργιος καί Νικόλαος, πάντες 
οί ύπουργοΐ, πάντες οί πρεσβευταί μετά 
τών κυριώΑ αύτών, όλοι οί πολιτευόμενοι, 
··' αξιωματικοί τών διαφόρων όπλων καί 

γένει άπειρος κόσμος διήλθε πρό τοϋ 
,.κροϋ τοϋ Χαριλάου Τρικούπη καί ήσπά- 
σθη αύτόν μέχρι τής προχθεσινής Πέμ
πτης, ότε τήν 2 μ. μ. ώραν έγένετο ή 

s κηδεία, συμφώνως πρός την τελευταίαν 
Οέλησιν τοϋ μεταστάντος, ϊνα αΰτη τελε- 
σθή άνευ ούδεμιάς ΐπισήμου παρατάξεως, 
άνευ λόγων, στεφάνων καί λοιπών μαται

οτήτων, είς τάς όποιας καί ζών ούδόλως 
ήρέσκετο ό επιφανής Έλλην.

Είς ττ,ν οικίαν επετράπη μόνον ή είσο
δος είς τάς κυρίας, προσήλθον δέ ύπέρ τάς 
διακόσια; πενθηφοροϋσαι όλαι άπο τών 
κυριών τών τιμών μέχρι τών γυναικών 
τοϋ λαού. Έπίσης προσήλθον είς τήν οι
κίαν ό πρωθυπουργός καί οί λοιποί υπουρ
γοί, ό πρόεδρο: τής Βουλής, οί ύπασπι- 
σταί τοϋ Βασιλέως ζαί τοϋ Διαδόχου, οί 
παρ' ήμΐν ξένοι πρεσβευταί μετά τών κυ
ριών των, όλοι οί πολιτευταί, οί δήμαρ
χοι 'Αθηνών καί Πειραιώς, οί δημοτικοί 
σύμβουλοι Μεσολογγίου, όλαι αί άρχαί 
τής πόλεως καί πλήθος κόσμου πάσης τά
ξεως ζαί φύλου.

Είς ένδειξιν του πένθους οί φανοί τών 
οδών. δι’ών θά διήρχετο ή νεκρική πομ
πή, ήσαν άνημμενοι καί σκεπασμένοι μέ 
μελάνην σζέπην. Ό ναός τής Ζωοδόχου 
Πηγής είχε διακοσμ.ηθή πενθίμως, όπως 
πενθίμως έζρούοντο καί οί κώδωνές του, ώς 
καί όλων τών άλλων ναών τής πόλεως.

Τήν 2 ζαί 10' μ. μ. κατεβιβάσθη δ 
νεκρός έζ τής οικίας, φερόμενος έπί τοϋ 
ώμου τών φίλων του. Τοϋ φέρετρου προη
γούντο τά έξαπτέρυγα, δώδεκα ιερείς, τρεις 
διάκονοι, «χοροστάτουν δέ ό σεβασμιώτα- 
τος Πατρών κ. 'Ιερόθεος καί ό αρχιμαν
δρίτης κ. Βλαχάκης. 'Αμέσως δέ μετά τό 
•οέρετρον ήκολούθει ή κυρία Σοφία Τρικού- 
πη, μελανειμονούσα καί βασταζόμενη ύπό 
τοϋ έξαδέλφου της κ. Κ. Τρικούπη, λο
χαγού τού πυροβολικού.

Ή νεκρική πομπή, άζολουθουμένη ύπό 
εύαριθμήτου πλήθους, χωρεΐ μετά πολλής 
βραδύτητος ζαί κατήφειας είς τόν πλ.ησίον 
ναόν τή: Ζωοδόχου Πηγή:, είς την είσο
δον τού όποιου άναμένουτι τό φέρετρον ό 
Βασιλεύς, ό Διάδοχος καί οί πρίγκηπες 
Γεώργιος καί Νικόλαος, οϊτινες άποζαλυ- 
πτόμενοι εισέρχονται είς τόν ναόν ύποβα- 
στάζοντες τό φέρετρον.

Ή νεκρώσυμος άκολουθία ψάλλεται κα- 
τανυζτικώς, τόν τελευταΐον ασπασμόν 
τώ θανόντι δίδουν έν συγκινήσει ή άδελφή 
αύτοϋ πρώτον, δ Βασιλεύς, δ Δάδ-χος, 
οί πρίγκηπες, οί πολιτικοί του φίλοι καί 
οί παριστάμενοι πολιτευταί.

Οΰτω εξέρχεται ή πένθιμος συνοδεία έκ 
τοϋ ναού, κατά τ-ήν αύτήν τάξιν, καθ’ 

ήν έξεκίνησεν έκ τής οικίας κ.-ζί διασχίζει 
τάς όσους Πινακωτών, Πανεπιστημίου, 
Κοραή. Σταδίου ζαί Φιλελλήνων, παρα- 
ζολουθοϋντος πολυπληθούς κόσμου, βλε- 
πόντων δέ τό θέαμα άπό τών πεζοδρο
μίων. τών παραθύρων καί έξωστών πλεί- 
στων όσων.

Μεγαλοπρεπής καί έπιβάλλουσα έν ~rt 
σεμνότητι αύτής ή νεκρική πομπή έχώ- 
ρησε πρός τήν δδόν ’Άναπαύσεως δμοιά- 
ζουσα μέ τεράστιον μελανόν τοΰ χεψ.ώνος 
νέφος καί είσήλθεν είς τό Νεκροταφείου. 
Οί Βασιλείς ειχον αποχωρήσει ίν. τοϋ ναού, 
οί δέ ύπουργοΐ ήκολούθησαν μέχρι τοϋ 
Νεκροταφείου.

Τέλος περί τήν 4 μ. μ. δ νεκρός τοϋ 
Χαριλάου Τρικούπη παρεδίδετο είς τόν 
κοινον τάφον τής οικογένειας του, παρά 
τό πλευρόν τοϋ αειμνήστου πατρός του, 
ύπό τάς εύχάς τών λειτουργών τοϋ ύψί- 
στου, ύπό τούς λυγμούς τής απαρηγόρη
του άδελφής του, ύπό τά ένθερμα δάκρυα 
τών πολιτικών του φίλων καί ύπό τήν 
καταφανή συγκίνησιν τοΰ παρακολουθή- 
σαντος λαού.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ

ΙΙρότ. τήν A Β Ύ τόν όιάόοχον τής 
Έ.Ι 'άδοτ Κωτσταν Γιον.

Ημείς οί Αμερικανοί, οί μετασχόντες 
τών έν Άθήναις διεθνών άγώνων έπιθυ- 
μοϋμεν νά έκφράσωμεν προς υμάς καί δι' 
υμών πρός τήν έπιτροπήν καί πρός τόν 
λαόν τή; 'Ελλάδος τήν ήμετέραν έγκάρ- 
διον έκτίμησιν τής μεγάλης εύμενείας καί 
τής ενθέρμου φιλοξενίας, ής διαρκώ; έτύ- 
χομεν κατά την ένταϋθα διαμονήν μας.

Έπιθυμοϋμεν έπίσης νά έκφράσωμεν 
τήν άμέριστον επιδοκιμασίαν ήμών διά τήν 
όλην διοργάνωσιν πρός διεξαγωγήν τών 
άγώνων.

Ή ΰπαρξις τοϋ Σταδίου ώ: οικοδομή
ματος μοναδικώς προσαρμοζομένου διά τόν 
σκοπόν του, ή άποδειχθεΐσα ίκανότης τή; 
’Ελλάδος όπως καταλλήλως διευθύνη τού: 
άγώνας καί προ παντός το γεγονος ότι' ή 
Ελλάς είνε ή άρχική κοιτίς τών ολύμπια-
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κών άγώνων, σύμπασαι αί παρατηρήσεις 
αύται μά; έπιβάλλουσι την πεποίθησιν 
«οτι οί άγώνες ούτοι δέν πρέπει νά μετα- 
τοπισθώσιν έκ τής γενετείοας αύτών γης.

l’r^o}p.J
.John Graham. W. Willis Hoyt. 

Ellen.y II Clark. James D Con
nolly, Gardner B Williams Fran
cis Λ Lane, Thomas P. Curtis, 
Thomas I·' Burke. Blake, Arthur 
Robert Garret jr. Albert C. Tyler, 
H. 13 Jamison.

Οί ύποφαινόμενοι πολίται τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών παραστάντες εις τού: 
άγώνας, άπο καρδίας συμφωνσϋμεν πρός 
τά άνω είοημένα.

( 'Τκογρ.)
Eben Alexander, Charles I Fair

child, Gifford Dyer, Benj Ide Whe
eler, G. Dana Lord. T. W. Heer- 
niancc. Eugene I’. Andrews. Joseph 
Clark Hoppin. Corwin K. Linson.

3)15  Άπρό.ίου 1896.

• · ι i........«Τό δώρον τοΰτο έστω άνάυ.νησις τής νί- 
' - " . Ό δέ Διά-

Κωνσταντϊνος έσωζε κύπελλο·/, δ-

ΤΑ ΔΏΡΑ
Είς τόν 'Αμερικανόν ζ. Γζάρετ, τόν 

νικητήν τοΰ δίσκου, ή άγωνόδικος επιτρο
πή, διά τοΰ ζ. Μάνου, προσέφερεν ώς 
δώρον τόν δίσκον, μέ τόν όποιον άνεδεί- 
χθη όλυμπιονίκης. Ό ζ. Γζάρετ στρεφό
μενος πρός την πλησίον αύτώ ίσταμένην 
κυρίαν Μπαχμάτιεφ είπεν : « Ιδού τό ώ- 
ραιότερον δώρον, τό όποιον λαμβάνω ά- 
περχόμενος άπό τόν άλησμόνητον τούτον 
τόπον». Προσέτι ή πριγζηπισσα Σοφία 
τώ έοωζεν ’ ίόία χειρι άργυροΰν αμφορέα 
χρυσοΰν έσωτερικώς, λέγουσα άγγλιστί : 

*«.... —γ-. ·
κης σας έν τή σφαιροβολία», 
δοχος 
μοιον τώ δοΟέντι πρός τόν Βούρκε.

Είς τόν νιζητην της σζοποβοΰ 
Καρασεβδαν έδόθη ώς δώρον τυφέζιον 
νηγίου aarrpa.l ύπό τοΰ ζ. Βιζέλα.

Εις τόν όλυμπιονίζήν της ξιφασκίας φί
λαθλον κ. Γζράβελωτ έδόθη ύπό της ’Α
θηναϊκής Λέσχης άργυροΰν γλυπτόν μέγα ·\ —

Είς τόν Άγγλον φοιτητήν κ. Ρόβερ-
* *' ' ’; Γεώργιος προσήνεγζεν

κλάδον δάφνης καί καρ- 
e!- λ,.λ..------, -ή- άγα-
ήν παρήγαγεν ή έλλη-

'ίλής ζ. 
κυ-

οοχειον.
Γ’ ' " 

στον ό Βασιλεύς Γεώργιος προσήνεγζεν 
έπί της εξέδρας Γ ’* 
φίδα λαιμοδέτου είς άνάμνησιν 
Οης έντυπώσεως, 
νο'λάΟεια ζαΐ ή ωδή του.

Ό ψιλογράφος ζ. Παπουλιά; έδώρησεν 
εις τούς όλυμπιονίζα: άπό ένα κόκκον σί
του, έφ’ ού είνε γεγραμμένα τά έξης : 
α Ένθύμησις άνασυστάσεως τών 'Ολυμ
πιακών Άγώνων 776 π. X. ΆΟήναι. 
Ελλάς·.

έπί τής εξέδρα

Είς συνάδελφον έοωτήσαντα τόν Μαρα
θωνοδρόμον Λούην :

— Καί τί σκέπτεσαι νά ζάμης τώρα;
— Ρώτημα θέλει τί Οά ζάμω ; άπήν

τησεν. Περιμένω νά περάσουν άζόμη δύο 
τρεις μέρες νά μ ’ άοήση ήσυχο·/ ό κόσμος 
πού μερόνυζτα κουβαλιέται νά μέ βλέπη 
καί Οά πάρω τό τσαπί μου. Μπά; καί 
θάρρεψες πώς Οά ζάμνω τόν λιμοκοντόρο 
στήν Αθήνα ; Καρτεράμε κιόλας νά φου- 

σζώσουν καί τ’ άμπέλια γιά ν’ αρχίσουμε 
δουλειά.

Τοΰ ήξιζεν ή νίκη !

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΟΥΓΓΡΩΝ

[Έλάβομεν πρός δημοσίιυσιν παρά τοϋ κ. Κ·μένη 
άναχωροΰντο; τά έξής :]

Τρεις ήδη παρήλΟον εβδομάδες άφ ’ ή: 
τό πρώτον έπατήσαμεν τό κλασικόν έδα
φος τής Ελλάδος. Έζτοτε δέ οί κάτοικοι 
τών ’Αθηνών έπλήρωσαν τήν ήμετέραν 
διαμονήν δι ’ αδιάλειπτου σειράς ώραιοτά- 
των άναμνησεων, ά: έφ’όρου ζωής δέν θέ
λομεν λησμονήσει. Άπό τοΰ Θρόνου μέχρι 
τοΰ Τύπου καί τών άπλουστάτων άνΟρώ- 
πων, πάντες έπεδείξαντο προς ημάς άπα- 
ράμιλλον φιλοφροσύνην καί συμ.πάθειαν, 
σχεδόν δύναμαι νά ειπω άγάπην, τήν ό
ποιαν ημείς δέν ήξίζαμ.εν μέν ακόμη, άλ
λά τής όποιας θέλομεν γίνει άξιοι θεω- 
ροΰντες ώς καθήκον συνειδήσεως τοΰτο διά 
το μέλλον. Παν ο,τι έμάθομεν, ήζούσαμ.εν 
καί εϊδομεν θέλομεν άφηγηθή πιστώς ζαΐ 
διαδόσει είς τήν πατρίδα ήμών.

Αί ώραϊαι ήμέραι τών Αθηνών παρήλ- 
θον οι’ ημάς, άλλά θά έπανέλθωσι καί Οά 
έπανέλθωμεν ζαΐ ημείς έπίσης. Όμολο- 
γοΰμεν άπροζαλύπτως ότι μετά θλίψεως 
αποχωριζόμεθα ύμών ζαΐ συναποζομίζομεν 
μέγαν θησαυρόν πολυτίμων άναμνήσεων, 
ώραίων ημερών ζαΐ καλών φίλων.

Πάντες ημείς παρακαλοΰμεν πάντας 
ύμάς, οδς δέν ήδυνήθημεν ν ’ άποχαιρετί- 
σωμεν προσωπικώς, νά διατηρήσητε ζαΐ 
εις τό μέλλον τά εύγενή ταϋτα αισθήματα. 
Παρακαλοΰμεν δ’έπίσης, έπιζειμένης κατά 
τό έτος τοΰτο τής έπί χιλιετηρίδι ήμετέ- 
ρας έκθέσεως, νά παράσχητε ήμίν την 
ευκαιρίαν όπως έν μέρει τούλάχιστον δυνη- 
θώμεν ν ’ άνταποδώσωμεν ύμίν τήν ανυ
πέρβλητον ύμετέραν φιλοξενίαν.

Άπαξ ετι έγζαρδίους εύχαριστίας καί 
καλήν άντάμωσιν.

Άθήνησι τή 4/16 Απριλίου 1896.

’Εν ονόματι τών άναχωρούντων Ούγγρων 

duvHvr ής Κ.ΕΜΕΝΥ

ΤΟ)· ΔΡΟΜΟΙ' ΚΑΙ ΤΟΓ ΣΑΛΟΝΙΟΓ

Ό πατήρ τής’ μνηστής· — Δέν είναι 
μικρόν πράγμα νά έρχεται άλλο; είς τό 
σπίτι σου καί νά σοΰ παίρνη τήν μονο
γενή θυγατέρα σου, τό φώς τής οικογέ
νειας σου, τήν παρηγοριάν τοΰ γήρατος 
σου, Άλλ ' άς είνε, έχετε τήν εύχήν μου.

Ό γιιιιίΐυ ς.—Μή οοβείσαι, πενθερέ, 
δέν σοΰ τήν παίρνω. Λέμε νά καθήσουμε 
μαζύ σου έδώ είς τό έδικό σου σπίτι.

Ό γερών. — "Όχι, ίχι> παιδιά μου, 
πηγαίνετε εις τήν εύχή τοΰ Θεού.

-St-
Διάλογος :
— Καί πώς έπεράσατε χθές είς τ-ήν 

συναναστροφήν τής κυρίας Μ ;
— Οΰφ ! άν δέν ήμουν ζ ’ έγώ έκεϊ, θά 

έπληττα φοβερά !
-Xt-

Τ1 φιλονεικία μεταξύ τών συζύγων ζα- 
τέληξεν ε’ις ξυλοκοπήματα. Ή σύζυγος, 
ρωμαλαία άνδρογυναίζα, άφοΰ ταΐς έβρε
ξε καλά είς τον σύζυγον, καταδιώκει αύ

τό·/, όστις έμφοβος κρύπτεται ύπό τήν 
κλίνην.

— “Εβγα έξω ! τού φωνάζει μανιώδης.
— Όχι, κυρία, άπαντά άξιοπρεπώς 

εκείνος, δέν βγαίνω· θέλω νά σοΰ δείξω 
έπί τελου:, ότι είμαι κύριος εις τό σπίτι 
μου νά ζάμνω ό, τι θέλω !

ΊΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό καρδινάλιο; Μαζαρΐνος όταν έζαμνε 
καμμίαν εύεργεσίαν, τ-ήν έκαμ.νε μέ πολ- 
λήν δυσθυμίαν καί σζαιότητα. Διά τοΰτο 
ό κόμης δέ Βουσσώ έλεγε περί αύτοΰ :

— Αύτός ό ύπουργός όταν σοΰ ζάμνη 
κανένα καλόν σέ ύποχρεώνει περισσότερον 
άπο τούς άλλους, διότι σέ άπαλάττει άπό 
την εύγνωμοσύνην,

Ί'ην προτεραίαν τοΰ θανάτου του ό 
Κρόμβελ διεκήρυξεν ότι κατά θείαν άπο- 
ζάλυψιν, γενομένην αύτώ, δέν έμελλε ν ’ 
άποθάνη, διότι ό Θεός τόν διεφύλαττε διά 
μεγαλείτερα έργα. Έκπλαγείς ό ιατρός 
του, όστις έγίνωσκεν ότι όλίγαι ώραι ζωής 
τώ ύπελε ποντο, έτόλμ.ησε νά έκφράση έπί 
τούτω τήν άπορίαν του.

— Είσαι πολύ απλοϊκό:, άπήντησεν ό 
Κρόμβελ, άοοΰ δέν έννοεϊς. Δυσΐν θάτε- 
ρον, ή θά ζήσω πράγματι, καί τότε θά 
θεωρηθώ ύπό τών Άγγλων ώς άποστελ- 
μένος τοΰ Θεού, ή θ' άποθάνω καί τότε 
δέν μέ μέλλει έάν ψευσθώ, διότι ούδέν έχω 
νά πάθω. Άλ.λ ’ έν τώ μεταξύ ή οικογέ
νεια μου θά έχη καιρόν νά εξασφάλιση τήν 
σωτηρίαν της.

Φραγκίσκος ό Α’, βασιλεύς τής Γαλ
λία:, λαβών επιστολήν έκ μέρους τοΰ πε- 
ριφήμου άνταγων.στοΰ του Καρόλου τοΰ 
Ε’ . όστις ύπεγράφετο έν αύτη : «Κάρο
λος, Αύτοκράτωρ τών Ρωμαίων, βασιλεύς 
τής Ισπανίας, τής Καστελλίας, τοΰ 
Λεών, τής Άρραγώνος, τής Ναβάρρας, 
τής ’Ιερουσαλήμ, τής Νεαπόλεως κλπ. 
κλπ.» ύπέγραύεν είς τήν άπάντησίν του 
ώς έξής : «Φραγκίσκος, κύριος τοΰ Ζαν- 
τελλύ (χωρίου έγγύς τών ΙΙαρισίων).

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

'11 τροφή τών ’ίππων. 
Όσοι tfvn ίππους 

διά βρώμης
το τρίτον
τή; έλαχίστη; βλάβης τών ζώων 
χοντε; αύτοϊς τ-ήν βρώμην 
άλλά μουσκευμένην πρότερον 
Παρετηρήθη έκ τής πείρας 
καί ιδίως έκεϊνοι, ών οί όδόντες έχουν > 
βή, μασσώσι λίαν άτελώς τήν βρώμην 
άλλοι δέ τ-ήν τ; 
ώστε

καί τρέφουν αύτούς 
δύνανται νά έξοιζονομ,ήσωσι 
ή: ήμερησία: δαπάνη; ζνευ 

ούχί ξηράν, 
εις το νερόν. 
ότι οί ίπποι

τρι- 
, st 

:ρώγουσι τόσον λαιμάργως, 
καί εί; τ-ήν μίαν καί είς 

περίστασιν άρκετόν μέρος τής τροφή; 
τέρχεται άμάσσητον εί; τόν στόμαχον 
ζώου καί χάνεται έπί μα.ταίω, ούδόλως 
συντελούσα είς τήν θρέύιν. Ένώ απεναν
τίας άφοΰ ή βρώμη μουσκευθή έπί τρεις 
ώρας, οί κόκκοι αύτής έξογκούνται, μασ- 
σώνται καλώ: καί χωνεύονται καλλίτερο·/..

ήν άλλην
•-.φή; κα- 

ύ

Κηλϊδες μελάνης·.
Αί κηλϊδες τής μελάνης εις τ' άσπρόρ- 

ρουχα έν γένει καθαρίζονται διά τής έξής 
διαλύσεω; :

Στυπτηρία εν μέρος
Acide tartriqiie έν μέρος
Ύδωρ δύο μέρη

ΨΥΧΑΓΠΓΙΑ

Τό νίψιμον τής· γάτας·.
Γνωρίζετε διατίή γάτα πλύνει τά χέρια 

μετά τό φαγητό·/ της ; Υπάρχει περί 
τούτου ό έξής μύθος :

Συνέλαβέ ποτέ ή γάτα μίαν χελιδόνα 
καί ήτοιμάζετο νά τήν φάγη. Τό δυστυχές 
πτηνό*/ διά νά σωθή κατέφυγε·/ είς μίαν 
πονηριάν.

— Αί κυρίαι όπως πρέπει, είπε, πριν 
©άγουν νίπτουν τά χέρια των.

— Αλήθεια ; είπεν ή γάτα, ή όποια 
θέλει νά φαίνεται άριστοκρατικώς· τώρα 
άμέσως.

Καί ήρχισε νά νίπτη τά χέρια, ότε ή 
χελιδών έπέταξε καί έφυγε·/.

"Εκτοτε ή γάτα ώρκίσθη νά νίπτεται 
μόνον άφοΰ άποφάγη.

KTEYk ΒΙΒΛΙΑ

Άριστ ΠροβιΛιγγΙου Ποιήματα πα- 
λαεά καί νέα. Τόμος Α’ . Φθινοπωρινά! 
άρμονίαι.—Γερμανικαΐ άναμ.νήσεις.—Σε
λίδες τής ζωής.— Νεκρολούλουδα.—Θά
λασσα. Έν Άθήναις, Βιβλιοπωλείο·/ τής 
Εστίας, 1896.

Συστάσεις νά γραφώσι διά τά ποιητικά 
έργα τοΰ Άριστ. ΓΙροβελεγγίου, ενός τών 
άνεγνωρισμένων δοκίμων ποιητών μας, 
διακρινομένου διά την βαθύτητα τών σκέ
ψεων καί διά τήν τρυφερότητα τοΰ αισθή
ματος. Διά τής δημοσιεύσεως τών ποιή- 
σεών του τούτων, γεμάτων έμπνευσιν α
ληθή καί αρμονίαν, ό κ. 11ροβελέγγιος 
προσφέρει άληθή έκδούλευσιν είς τά γράμ
ματα καί είς τήν τέχνην.J

— Σχι.Ι./έρου. Μαρία Στούαρτ, τρα
γωδία, μεταφρασθεϊσα έκ τοΰ γερμανικού 
ύπό Α. Άναγνωστάκη. Άθήνησι, τύποις 
Αδελφών ΙΙερρή, 1896.

Ό κ. Άναγνωστάκης δέν είναι μόνον 
ό έξοχος όφθαλμολόγος, ό τιμών τό ’Ε
θνικόν μας Πανεπιστήμιο·/ διά τής σοφής 
διδασκαλίας του. Είνε ταύτοχρόνω; καί 
παραμένει πάντοτε ό αβρός θεράπων τών 
Μουσών, ό άνακοινών τά γλαφυρά του 
στιχουργήματα οπω; καί τά; πνευματώ
δεις χαριτολογίας του μετριοφρονώ; εί; 
στενόν κύκλον φίλων καί γνωρίμων. Αύ
τήν τήν φοράν κατά παράβασιν τή; συνή
θεια; του έζέδωκε τ-ήν μετάφοασιν ταύτα,ν 
τού άριστουργήματο; τοΰ Σίλλερ, δείγμα 
τής θαλερά; φιλοπονίας του καί ύπόδειγμα 
καλλιτεχνική; όντως μεταφράσεως.

— Ό κ. Ν. Π. Παπαδόπουλος, ό 
διευθυντή; τής άρίστης «Διαπλάσεω; τών 
παίδων», άγγέλλει τήν προσεχή έζδοσιν 
τού Παιύιχοϋ flicitfov. ήτοι μονολόγων, 
διαλόγων καί δραματίων δι ’ έορτάς σχο
λείων καί οικογενειών, ύπό τοϋ ζ. Γρηγο- 

ρίου Ξενοπούλου. Τό έργον είνε άξιοσύστα- 
τον καί χρησιμώτατον, τό όνομα δέ τοϋ 
συγγραφέω; ζ. Ξενοπούλου έγγύησις πλη- 
ρεστάτη περί τής πλήρους αύτοΰ επιτυ
χίας. Τό ά. τεύχος ύπο τά πιεστήρια εύ- 
ρισζ.όμενον έκδοθήσεται λίαν προσεχώς.

ΙΙΡίΐΤΟΣ 0Λ1ΜΙ11ΑΚ0Σ ΑΓίΐΝ

Λόξαντος, χατά τά ί.φ' ήμών προχηρυ/Οέντα, τον 
πρώτον διαγωνίσματος τών «’Ολυμπίων», δημοσιιύ- 
ομιν σήμερον τά; λύσει; τών διαφόρων πνευματικών 
ασκήσεων, ώ; χαί τά ονόματα τών βραίευΟέν ων 
έχ ών συνδ.ομητών χαί ά άγνωστων ήμών, οϊτινες 
χαι π>ραχαλοΰνται νά διέλβωσι τοϋ γραφείου μας, 
είτε οϊ ίοι .ι, ιϊτε δι αντιπροσώπου, όπως λάβωσι τά 

βραδεία αυτών.
Λύσεις

1. Άνβραξ-Θρ#.
2. Λόγος.
3. Ό πατήρ είνε 27 έτών, ή μήτηρ 21 κα< ό 

υιός 3.
■ί. Ή 'ρώτη ιδέα τής ένοιχιάσεως τών βιβλίο,* 

σ/,μειοϋται έν τή ΰπό Jaquette Guillaume/ 
ΐστ,ρ α τών διασήμω γυναικών, δημοσιευΟείση 
τώ 1865. Έν αυτή άνα-έρεται ότι τά βιβλία 
τής δεσποινίδας δέ Σχουδερί τόσον περιζήτητα 
ήσαν, όίστε · ί βιόλιοπώλαι τά ένοιχίαζον πρός 

5 φράγκα έκαστο,.
5. (’Λχυροϋται).
6. Ή διεύΟννσι; τοϋ περιοδικού ΰπόσχεται ύλην 

έχλεχτήν.
7. Ροϋς—Ους
8. Τό όνομά μου.
9. I’ortez armes (Porte et armes). Demi

tour ά droite, demi-lour a gauche, en 
avant, rnarclie !

10. ΟΠΕΡ
HaNT
ΕΝΘΑ
PYA3.

11. (Άκυροδται).
12. ήδύ έν άδε φοΐς όμονοίας ίρις.
13. Άμφοριΰ; —Όρεύς
Ι-'ι. "Ιδε λεξικόν Larousse έν λέξει: Hallebarde.

15. 24 δ αχμαί.
16. Ό Φασ υλής καί ό Περιχλέτος είναι οί δύο 

ήρωε; του α'Ρωμηοϋ».
17. ΟύρΑνό;

ΛυσΙας
ΤψιΙΙυλη
ΜαιΜακτηριων
ΠλοΤτων
Ιταλία
ΆφρΟΔίτη.

18. (’Λχυροϋται).
19. Πασασχευή.
20. 15 καί 11.
21. Γυναιξί κόσμον ή σιγή φέρει.
22 Τόν μύσταχά των.
23. Σφένδαμνο;—’Αμνός.

Λϋτιιι

ΒΡΛΒΕΓΘΕΝΤΕΣ. Τάς περισσότερα; ύ?9άς 
λύσ ις ε-.εμψεν ήμίν ό έξ Αθηνών χ. Γεώργ, Δ. 
Χρυσίκογλου; (21). = άεντέρα ή χ.Ελένη Κ. Βε - 
λεντή (20) χαί τρίτη ή έκ Τεργίστη; κ. ΆΟηνά 
Μαντζαβίνον Κο/.ένδη fl9).

Μι.’ αύτοΰ; ερ/ονται οί έξής: Δουριχίειτός Ί- 
δομινεν; έξ Άβη’.ών (18).—Αριστόβουλο; Δ. Χοι- 
στίδης έκ Κων/πόλεω; (Γ7). — Ιωάννη; Γ. Ξηρα- 
δάχης έχ Βώλου |17|. I. Μούζαλο; έχ Κάλαμων 
(16)-”Λγις Ψύχα; έξ ’Αθηνών (13).-Κ. II. 
Κωνσταντινίδη; έξ Άίηνώ (13).— Ιίαζάν - Γό- 
ρων έξ ’Αθηνών (13.)—Εϊρα έξ Άβηνών (13).— 
Ν. I. Στιριόπουλο; έξ Άβηνών (12).—Κ. Δ. Οι
κονόμου έχ Βώλο/(11). —Δ. Ν. Άγραφώτης έχ 

Βώλ.ου (10). —Χαρ Δ. Σακελλαρίου έχ Πύργου 
‘9|.—Εϋαγ. Φορμάνο; έξ Άβηνών ( 17).—Γιάννη; 
Λαρισσαΐος έξ Άβηνών (6).—Λϋλαξ έξ Αθηνών (4 .

■ ιεαΟούκεο; έξ Άβηνών. —Λ. Άσημαχόπου ο, έκ 
Κων/σταντ ,ονπόλεω;. — Άνδρ. I. Μεσσηνίζης — 
Τόνι; - Κιόστα; έξ Άβην :·ν. —Άνε. Δελαγρχμμά- 
της έξ Άβηνών.—Δημοσβ. Μητσόπουλο; έχ ΙΙα- 
τοών. — EetKJarnot έχ ΙΙειραιώ;. — Ν. Κηρύχο; έξ 
Άβηνών. —λοφία Θ.ιήσσχ, Άρισταρχος Θρί; έχ 
Χχλκϊδο; άπ. 3.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Mat - que - don Σεϊ; μα; έσ είλατε όλόχ/.ηρό* 
τόμον I ... άπό τόν όποί.ν δμο ; δυστυχώς δέν δυ- 
νάμεθα νά χρησιμοποιήσωμιν. —Ν. Γ. Μαρ... Έ - 
ταϋβα. Ακατάλληλα.—Τ. X. Κ. Ένταϋβκ. Πε- 
ράσητε νά τό παραλάβητ . — Κ. II. Δ. ’Ενταύθα. 
Ακατάλληλον. — Μενε άω X. Άρτάχην. Όσον 
ήμπορυΰμε άποφεύγομεν έκ συστήματος καί έχ π - 
ποιβήσεων νά δημοσι·ύω>εν έργα εΐ; αύτήν τήν 
γλώσσα·..—Γ. Βουρ... Ενταύθα. Ί’ό χειρόγραφο* 
εινε ε’ς τήν διάθεσίν σας έάν τό Ο.λετε.—Έμμ 1Γ 
Μ... Ένταΰθα. Ακατάλληλον.

Ν. Α. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥ/ΟΥ

Τά πρώτα δεηγήμ,ατα
Ύπό τόν [χετριόφρονα. τ:ΰτον τίτλον ύ 

κ. Μελετόπουλος έξέδωκε σειράν διηγημά
των είς τεύχος κοχ-ψότατον καί καλλιτε- 
χνικώτατα τετυπωυ.ενον. Άβρότη; αι
σθημάτων, άνδηρά γλώσσα χαρακτηρί- 
ζουσε τό έργον. Συγχαίροριεν τώ νεαρω 
συγγράφει.

• ΠαρακαλοΟνται οί συνύροαηταΐ τώ/ 
έπαρ/ιών καί τοΰ έξωτερικοΰ όπου δέν 
εχομεν εΐό'.κδν ανταποκριτήν καί αή 
καταβαλόντες εισέτι τήν συνορομήν 
των νά εύαριστηθώσι νά πέμψωσιν 
αύτήν τάχιστα, δια νά μή έπέλθη δια
κοπή τής πρός αύτούς αποστολής τοΰ 
φύλλου.

Λ Ω Ρ Η Σ
(Ό διάημος Έλλην σκοπευτής).
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’«3β-Χαυτεϊχ—»3β
Το .τρώτο»· ίόρνβέν er 1 ΕΛ,Ιάδι απομένει πάντοτε 

το ΠΡΠΤΟΝ 
έκ τών έν 'Α&ήνιης ώς πρός την 

ΚΟΜΨΟΊΉΤΑ, ί’Α ΑΦΡΟΤΙ1ΤΑ, ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ 
τώ> πί.Ιων ιουβραδευθέκςων 

εί<. . .'ρ· Παγκόσμιόν “Εκθεσιν των Παμισίων και τϊμ· 
των*’0.1 νμπίων

Xg Καπέλλα χωριςξκόλλαν 
Άπυζήμιοΰται μέ τό διπλάσιου τή; τιμής ό πελάτης τού όποιου άποδϊΐ/Οή 

δτι είχε κόλλαν.
ΡΕΜΠΟΥΠΛΙΚΑΙΣ, ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΠΕΛΛΑ 

Παντός σχήματος 
Παρα^ίδονται’,ΙΟ’ώράς μετά τήν παραγγελίαν 

23<> —ε'ς τά Χαντεϊα —5Ϊ3<5
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Αθηναϊκόν

ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
Φ ΚΩΣΤΕΣΕΚ

98—‘Οόοο. Πινακωτών—98

ΚΑΙ Α. ΛΟΓΜΙΙΙΕ

Αθηναι

Σ Α Π Ω Ν Ω Ν

Διά τής χρήσεως υλικών άρί^της ποιότητος καί 
μηχανημάτων τελειότατων καί ίίλως νέας έφευρέ- 
σεω-, άτινα ε'ζ πίτηδες έκομί'.θησαν έκ Παρισίων, 
δυνάμεθα νά παραγαγωμεν οκτακόσια (SOO) 
τεμάχια αρωματικού σνπωνςς τών 100 γραμμαρίων 
εντός μιάς καί μόνης ώρας. Άτίλματα γλυκύτατα 
παντός είδους »οί γουστου. Υλικά αγνότατα καί 
εντελώς ανόθευτα.

Ό σαπων μας περιέχει °/0 λιπαράς ουσίας,
κατασκευάζεται έκ πρώτη; ποιότητος έλαϊου. έπιμε-

’Αποφεύγετε

>ώ; κεκαθαρμένου και άπηλλαγμένου πάσης κακο- 
σαίας ή μή σαπωνοποιούμενης ύλης. Έκ της χρό- 
σεως αύτοΰ έχετε ά.Ιηβη οικονομίαν 30 θ/0 παντός 
ά. ‘Jov είδους ευρωπαϊκού < άπωνος εκ τών χρινομένων 
ώς άριστων.

Διατηρεί τήν λειότητα τή: έπιδερμίδος, καθιστά 
αυτήν λευκήν καί απαλήν ώς βελοΰδον. Διά τούτο ό 
σάπων « Αί τρεις Χάριτεςκ συνιστάται παρ’δλων 

I είς τού; έχοντας τό δέρμα λίαν λεπτοφυές καί εύαί- 
i σθητον, ειδικό»; δέ διά τά; κυρίας.

τάς απομιμήσεις!!

Ζητείτε πάντοτε τό σήμα τοΰ καταστήματος

«Αέ τρείξ χάρτες»
Έχ τοΰ Β-σιΑΐΧ05 τυπογραφείου Ν. Ίγγλεση,


