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Άντί τών <.ϊ;·;·ε./(ώΓ, ά; καταργοΰμεν έπί προφανεί ζημία ήμών, τά; δύω
•τελευταία; σελίδα; τού δελτίου οιαφσΟμεν εί; οκτώ σελίδα;, εί; τρόπον ώστε
ο·. άναγνώσται ήμών άποχόπτοντε; αύτά; να έ/ωσι συν τφ χρόνω, έκτο; τοΟ
φύλλου καί τοΰ δελτίου, καί κομψόν τομίδιον εικονογραφημένου.
Πρώτον εργον θα. δημοσιεύσωμεν τό έξοχου μυθιστόρημα τοΰ πρό δέκα μό
λις ήμερων δημοσιευθέντο; έυ Παρισίοι; τοΰ Γ. Όνε ό Άνω^ε.ίήο H.lovtoc.
Καί μέ ό'λην τήν έπι πλέον δαπάνην αύτήν ή συνδρομή μένει ή αύτή.
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Αναμνηστικόν -, οαμματόσημον

Τό αναμνηστικόν μεταλλίου

»

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΙΟΎ ΑΒΕΡΩΦ

Ό μεγαλόδωρο; Ήπειρώτης χορηγό:
τών ’Ολυμπιακών άγώνων κ. Γ. Άβέρωφ, έπί τή έπιτυχίά αύτών, άπέστειλε
πρό: τόν κ. Τιμ. Φιλήμονα καί τόν νι
κητήν τοΰ Μαραθωνίου δρόμου Σ. Λούην
τά: κάτωθι συγχαρητηρίου; έπιστολά; :
Αλεξάνδρεια 1023 ‘Απριλίου.

Άγαπηιε tpLh κ. Τιμ. Φι./ήμωζ,

Μετά, παλμών καρδία: καί μετά βαθεία: συγκινήσεω: παρηκολούθησα τού: αυ
τόθι τελεσθέντα: ‘Ολυμπιακού; Άγώνας.
είνε ο’ άνέκφραστο; ή χαρα μου έπί τή
ύπέρ πάσαν προσδοκίαν επιτυχία αύτών.
Χαίρω ιδία, οτι τό Παναθηναϊκόν Στα
δίου, καίπερ ixi.fuc Sri araxainafter,
συνετέλεσε τόσω θριαμβευτικά»; εί; τήν επι
τυχίαν ταύτην, παραστήσαν τώ πεπολιτισμένω κόσμο» εικόνα φαεινήν τη; πάλαι

λαμπρότητες, μεθ’ή; οί προπάτορες ήμών
έτέλουν τού; ’Ολυμπιακού; Άγώνα:.
Ή εθνική φιλοτιμία είνε πληρέστατα
ικανοποιημένη έκ τοϋ ευτυχούς α·
αποτελέ
σματος τών ’Αγώνων έν γένει- ετι δέ
μάλλον έκ τή: νίκη:, ήν ήρα τ: οί όμοεθνεΐ; ήμών εν τισι τών άγώνων καί ιδία
έν τοϊ: σπουδαιότατοι; αύτών, τοϋ τής
σκοποβολή; καί τοϋ Μαραθωνίου δρόμου,
Εί; άπαντα; τού; όλυμπιονίκας ήμών
·
σά:
παρακαλώ νά προσφέρητε τά ειλικρινή μου
συγχαρητήρια καί τού; θερμού; ασπασμού;
μου, ιδία δέ εί; τον νικητήν τοϋ Μαραθω
νίου δρόμου παρακαλώ νά έπιδώσητε αύτοπροσώπω; τήν εσώκλειστον πρό; αύτον
επιστολήν αου. Διαβεβαιώσατε πάντα:,
οτι συμμερίζομαι τήν χαράν τοϋ Πανελ
ληνίου έπί ται: νίκαι: αύτών.
Άλλά πόσων σνγ/αρητηρίων δέν δι
καιούσθε καϊ υμείς, < ακάματο; παρα
σκευαστή: και διοργανωτή:, ώς άληθή;
ψυχή τών Άγώνων ! Καί πώ: ήτο δυνα
τόν νά καθυστερήσατε απέναντι τού πα
ραδείγματος, όπερ έ'διδον ύμϊν καί πάσι
τοι; συνάδελφοι; υμών έν τή επιτροπεία
τών ’(Ιλυμπιακών ή άνωτέρα νοημοσύνη,
ό άκάματο; ζήλο: καί ό ενθουσιώδη: πα
τριωτισμός τή; A- Τ. του Διάδοχου καί
τών συνεργών αύτού βασιλοπαίοων ;
■υ
Εϊη δεδοξασμένον τό Ονομα τοϋυ Θεού,
όστις έδωρήσατο τή Έλλάδι τοιαΰτα τέ
κνα, καύχημα καί ελπίδα αύτής, ούχ ήττον ή τών σεπτών Βασιλέων ήμών.
Δέξασθε τά ειλικρινή συγχαρητήριά
μου καί εύαρεστηθήτε νά γείνητε δ οιερμηνευ; τών αισθημάτων μου παρά πάσι
τοι; συντελέσασιν εί; τήν επιτυχίαν τών
‘Ολυμπιακών Άγώνων.
Έπί τούτοι; σά; άκριβοασπάζομαι
Ό φίλος σας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ
Αλεξάνδρεια, 11/23 ‘Απριλίου.

Κύριε Σ. Λούη,
Σά; εύχαριστώ άπό καρδίας έπί τή εύφροσύνω άγγελίά, ήν τηλεγραφικό»; μοί
διαβιβάσατε, τή; νίκη; Υμών έν τώ Μαραθωνείω δρόμ.ω.
Έάν ή άνασύστασι; τών ’Ολυμπιακών
άγώνων, τελεσθέντων έν Άθήναις τό πρώ-

Δελτίον τών '()λυιυτί(,ον

Δελτίου τώ\· Όλνιιπίων
τον, 7.—ζ~ϊϊ.ιί μέν φάρον σεβασμού πρό:
την άρχχίαν Ελλάδα, έξυπήρετει δέ τό
εργον τοϋ πολιτισμού τής άνθρωπότητο:
δλοζ.λήρου καί της άδελφώσεώς των ε
θνών, το άγώνισμχ τοϋ Μχραθωνείου ορό
φου κέκτηται καθαρώς έλληνιζ.ήν σημα
σίαν, άτε άναμιμ-νήσκον τούς ένδοξους α
γώνα: τοϋ ’Ελληνικού Έθνους κχτά των
βαρβάρων, την λαμ,πράν των Αθηνών
νίκην κατά των μυριαρίθμων άσιατικώ·/
ορδών.
’Εντεύθεν εξηγείται ή συγκίνησις τοϋ
Ελληνισμού καί οί παλμοί της καρδίχς,
μεθ ’ ών έγγύθεν η έκ τ -.·/ άπωτάτων τη;
ύφηλίου, οπού κχτοικοϋσιν Έλληνες, παρηκολούΟουν πάντες τούς Μαραθωνίους δρο
μείς, μίαν ευχήν έκφέροντες έκ των μυχιαιτάτων των καρδιών χυτών : « Έλλην
νά άρη την νίκην τού άγων σματος τού
του».
Τον εύγενή, τςν έθ/ικώτάτον τούτον
πόθον έςεπληρώσατε ύμεις ύπερ δλου του
Έθνους, έν τώ προσώπω ύμών ηρχτο την
περιφανή νίκην ό Ελληνισμός όλο:. Ό έξ
’Αθηνών ε'νοοξος Μαραθωνομάχος δρομεύς
εύρεν έν ύμ.ϊν όιάοοχον αντάξιον, τέκνου οέ
κχΐ τούτον τών ένδοξων 'Αθηνών.
Δόξα κχΐ τιμή εις ύμζ.ς, ευγνωμοσύνη
άΐδιος παρ' όλου τ;ϋ Έθνους.
Συμμεριζόμενος την γενικήν τού Πανελ
ληνίου χαράν καί άγαλλίασιν, σεμνύνομαι
καί εγώ ώς Έλλην, επί τη προφανεΐ καί
έθνικωτατη νίκη ύμών, εύχομαι δέ καί έκ
μέση; ψυχή: ϊ/α τό τηλεγραφικό; διαβιβασθεν μοι ύμέτερον «νενικήκαμεν» είναι
εύοίωνον προαγγελία Μαραθωνίου τής ΓΙχτρίδος ήμώ/ νίκη: έν τω άγώ/i τής εκ
πληρώσει·»; τών εθνικών πόθων.

Άσπζζομχι ύμά: κχΐ συγχαίρω έξ όλη;
ζ.χρδίας.
•Ο “poOuuo;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ
Εις τόν έθνικόν ευεργέτην κ. Γ. Άβέρωφ άπεφχσίσθη ν ’ άποστχλή άργυροϋς
στέφανος, προς τούτο δέ ήρχισεν ή συλ
λογή εράνων, οί όπίιοι δέν θά υπερβαί
νουν την δραχμήν. Ό δίδων τόν οβολόν
του έγγράφετχι εις ειδικόν δελτίο·/ κατα
λόγου, οστις μέ όσιο περισσότερα; ύπογραφάς ζ.αλυφθή, τόσω θά καταστήση τόν
στέφανον λαικώτερον.
Ό Διάδοχος, ώ; πρόεδρος τής επιτροπής
τών 'Ολυμπιακών αγώνων, άπέστειλεν ώ;
άναμνηστικόν δώρο·/ εις τούς πεντήκοντα
αξιωματικούς τών διχοόεων όπλων, τού;
παρχστάντας ώς κοσμήτορα; τού Σταδίου,
ά.-.ά. εν άντίτυπον τής έκδόσεω; τού βιβλιο
πωλείου Μπεζ, «περί Όλυμπιαζ.ών άγώΛ » ·.
ν ·
.
νων», συνοοευσας αυτό οια κολακευτική;
άφιερώσεως.

ΣΓΑλΙΙΙΙΙΙΤΗΙΊΙ

ΟΙΚΟΓΜΕΜΚΟΓ ΗΛΤΡΙΑΙ’ΧϋΓ

Ό Οΐχουμινιχός Ιΐϊτ.ιχιχη; «έστειλε διά τοϋ
τα/υδ,.ομιίου -ρύς τήν χνρίσ·/ Σοφίαν Ί'ριχοΰση τν,ν

εξής ιυλλντητη Μ>ν έπιττολήν έιί :.· Οινχτω τοϋ
[ΐίγχτίαον αδελφού αυτή:.

Εΰ··(6(θΐάτιι καί (ί’γεησεάΐυ κυρία,
Βαθέως καί ήμεΐ; ήλγήσαμεν έπί τώ
προώρω καί άπροσοοκ.ήτω θανάτω τού αοι
δίμου άδελφού ύμών Χαριλάου, τού μεγά
λου καί βχθυνουστάτου πολιτευτοϋ του
Βασιλείου τή; ’Ελλάδος.
"Οντως δεινή καί ζ.νήζ.εστο: ή συμφορά,
μάλιστα δέ τή ύμετέρζ εΰσεβεστάτη καί
φιλοστοργοτάτη εύγενείζ, ητι: καί έν ταΐς
θλίψεσι καί τοί; άντιξόοι; συνα -τήμασιν
ούζ. έπαύσατο κηδομένη αυτού, έν δέ τώ
θανάτω έξόχως έπεδείξατο, ήν έκ προγό
νων ε'χει άληθή ευσέβειαν και ευγένειαν.
Και γάρ ώσπερ αί μακάριαι έκεΐναι καί
τώ Κυρίω φίλαι άδελφαί Μάρθα καί Μα
ρία έκθύμω; τό·< ίδιον άδελφόν άγαπήσασα,
τί ούζ. έποιησεν ό τήν άπαραμιλλον αυτής
άγαπην προς τον άποιχόμενον έμαρτύρησε;
Μακαρία όντως εί τοιαυτη αδελφή τοιούτού άδελφού γενομένη ! Αλλά τήν λύ
πην αυτή: καί έλλογον καί δικαιζν ουσαν
μετριασάτω, πατρικώς παραινούμε·., μεμνημένοι των άγιων εκείνων αδελφών, αί
τώ Κυρίω τά; ελπίδας πάσχ; τής άναστάσεω; τοϋ άοελφοϋ αυτών άναθεμεναι μεγί
στης καί θαυμασιωτζτη; δωρεά; παρ’ Δύ
του ήςιώθησάν
Μηδε παροράτω τό μέγα κοινόν πένθος
καί την άδολου συνάλγησιν τοσούτων μ.υριάδων άνθρώπων παντό; γένους καί πάσης ήλικίαο. Βέβαια δέ ούσα ότι ή αρετή
καί θανοϋσι λάμπει καί ότι τού άοιδίμου
άδελφού αυτής Χαριλάου, του τοσούτοις
πεπυζ.ασμένου σπάνιοι: καί ά.γαστοΐς χαρίσμασιν. «αϊνεσουσι την συνεσιν πολλοί,
εω: τοϋ αίώνο; ούζ. έζζλειφθήσετχι, οΰκ
άποστήσεται τό μνημόσυνό·/ αυτού, και
τό όνομα χύτου έθετα·. ε’ι; γενεάς γε
νεών», δοξασατω δ' έν τή συμφορά τόν
Πανάγαθου Θεόν καί παρ’ 'Εκείνου α'ιτεΐτω την άνυσιμωτάτην παραμυθίαν.
Τούτοι; συναλγοϋντες καί πάρχμυθοϋντες τήν ύμετέραν
ευγένειαν,
έπικαλούμεθα τήν άνωθεν ζντίληφιν, καί
εύλογοϋντες αυτήν δεόμεθα του ΙΙανοικτίρμονος Θεού υπέρ της έν οΰρα.νώ άναπαύσεως τής μακαρίας ψυχή: τοϋ αοίδι
μου άδελφού αυτή:.

ιοωΠί Άσριλο· ι5’ι
Τή; ύμετέρα; εΰσεγεστάτ-ης καί περισπουδάστου ήμΐν εύγενείας διάπυρο: πρό:
Θεόν ευχέτη: καί 0’ζ.ω: πρόθυμος.

ΑΝΘΙΜΟΣ
■ψ Ο· Κων)πόλεως

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κατά τάς άρχά; τού έπιόντο; μηνός ζπασα ή Β. Οικογένεια, πλήν του
Διαδόχου καί τή; πριγκηπίση; Σοφίας μεταβαίνουσιν εις Πετρουπολιν διά τήν στέψιν τού αύτοκρατορικοϋ ζεύγους τή; Ρωσσίχς. Μετά τά; έορτά; τζυτα: δ Βασι
λεύ: θά μεταβή εί: Αιξ-λέ-Μπαίν καί έκειθεν εί; Κοπεναγην.

— Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν άοίκετο
διά 1 Ιατρών ή Αύτοκράτειρα Φρειδερίκου,
ήτις θά παραμείνη ένταύθα μέχρι τοϋ το
κετού τής πριγκηπ-.σσης Σοφία:. Ό Διά
δοχο: προϋπάντησε την υψηλήν ξένην εί:
Ελευσίνα.
— ΓΙχνταχού τοϋ κράτους καί έν τώ
έξωτεριζ.ώ έτελέσθησαν πάνδημα μνημό
συνα ύπέρ τή: ψυχή; τού έκλιπόντο; με
γάλου πολίτου Χαριλάου Τριζ.ούπη.
— Ί’πο τή; επιτροπής, ήτις έφρόντισε
τά τή; κηδεία; τοϋ έκλιπόντο; μεγάλου
πολιτικού άνδρό:. πρόκειται νά γείνη έ’κκλησις προ; το ΙΙχνελλήνιον όπως διά κοι
νού εράνου άνεγερθή περικαλέ; μνημείου
τώ Χαριλάω Τριζ.ούπη.
—Εί; τήν οικίαν τοϋ βουλευτοϋ κ.Ζέγγελη συνήλθον οί ενταύθα πρώην καί νϋν
βουλευταί φίλοι τοϋ άειμνήστου Τρικούπη
καί διά κοι ή; δηλώσεω:. καταχωρισθείση: εί: τά καθημερινά φύλλα, άπεφάσισαν νά έςακολουθήσωσι συ εργαζόμενοι
μέ τά; άρχά; τοϋ έκλιπόντο; μεγάλου
άρχηγοϋ των. Αί εφημερίδες, σχολιάσασαι
τήν δήλωσιν ταύπην. άποφαίνονται, ότι
ή πράςι; τιμά την μνήμην καί τόν πολιζ.ον χαρακτήρα τών περΐλειπομένων φίλων
τοϋ πολιτικού ηγέτου, άλλ ' οτι ώ; ε”χουσι
παρ' ήμΐν τά κόμματα τά ζ.αθαρώς προ
σωπικά δέν θά βραδύνωσι νά διαλυθώσι
καί ούτοι καί μόνον ή μνήμη τού μεγά
λου άρχηγοϋ θά παραμείνη άγήρως διά
πάντα;.
— Ί’πο τού πρωτοδικείου Άθηνίόν άνεκηρύχθησαν οί ύποψήφιοι βουλευταί διά
τήν ένεργηθησομένην τήν 12 Μαίου επα
ναληπτικήν εκλογήν τή; έπαρχία: Αττι
κή;. ούτοι δέ είναι οί κ. κ. Σ. Δραγού•πη;. Μ. Κανάρη;, I. Κιλλιφρονζ: καί Κ.
Σταυροπουλος.. Ί1 εκλογική κίνησι; καί
ή εί: τά χωρία εκδρομή τών ϋποψηοίων
ήρχισεν άπο ήμερων.
— ’ Γποψήφιο; -. οϋ τρικουπικοϋκόμματο;
διά τά; προσεχείς έπαναληπτικά; έκλογάς
έν τή επαρχία Αττικής εκτίθεται ό κ.
Στέφανο; Δραγούμης, ζ.αοά κοινήν τών.
πολιτικών φίλων τοϋ έκλιπόντο: ηγέτου
ζπόφασιν.

— Ή ύπο την έπίτιμον προεδρεία·?
τοϋ προέδρου τή: Γαλλική: Δημοκρχτίχ;
συστάσα έν Ιίαρισίοι; έπιτροπή πρό; ίδ:υσιν άνδριάντο; εί: ττ» ΙΙαστέρ διά διεθνών
εράνων, άπηυθυνεν εζκλησίν προ; τόν
Ιΐρύτανιν καί τον διε^υιτην τοϋ ενταύθα,
λυσσιατρείου. Συνέπεια ταύτη: συνέστη
ένταύθα έπιτροπή, άποτελουμένη έκ τοϋ
πρύτανεως, τών κοσμητόρων τών σχολών
τού I Ιανεπιστημίου και τοϋ κ. Παμπούκη,
ητι: «παρακαλεϊ οχι μόνον τού; έπιστημονχ.ς. ζλλά και πάσαν τήν κοινωνίαν, νά
προσφέρη τόν όβολόν αυτή:, καθότι ή
Ελλάς, ώς ή πρώτη κοιτίς τών επιστη
μών και δη τής ιατρική: έχει ύπέρ πάντα
τά έθνη καθήκον νά πρωτεύση έν τή διεθνεϊ στέψει τών τής επιστήμη, ηγεμό
νων».
— Έν πή οικία τού έπί τών Εσωτε
ρικών υπουργού κ. Μαυρομιχαλη έδόθη
καλ.λιτεχνική έσπερί:, κατά τήν όποιαν

ερασιτεχναι έπαιξαν δυο τρεις μονόπρακ
τους κωμωδίας. Τήν εσπερίδα έοίμησεν ή
βασιλική οικογένεια.
— ΤΙ έν Καμαρίζη άπεργ·α τών ερ
γατών ε-παυσεν. άλλ'αί εργασία·, τή; γαλ
λική: εταιρίας δέν θά έπαναληφθώσι πρό
του τέλους τοϋ μ.ηνός Ό άνακριτής κ.
Σκούφο: έξέδωκεν έντάλματα κατά 24
πρωταιτίων έκ τών όποιων μεχρ- σήμερον
συνεληφθησαν εννέα.
— Αρχηγό: του έν Λαρίσση στρατού
διωρίσθη ό συνταγματάρχης του πεζικού
κ. X κ τ ζηω ι άν ν ο υ.
— Έξεδόθη Κα.1./ιτεχ^»ϊι Έπετιιρις
ύπό του «Συλλόγου τών Φιλοτεχνώ·» ε
πιμέλεια τοϋ γεν. γραμματέω; κ. Δημ.
Καλλογεροπούλου Διακεκριμένοι λόγιοι,
οίοι ζ·. λ.
Φλ·.γαίτη:. Άμπελά:. Καμπούρ -.γλους, Βελλιανίτης, Στρατηγη.. Ροντηρη . Φέρμ: ο; κλπ. έ^χουν συνεργασθή.
Τό τεύχος περιέχει καί προσωπογραφίας
τών πλείστων Ελλήνων καϋ.λιτεχνών.
Πωλείται άνσί δραχμή: εί; το Βιβλιοπω
λείων τή: « Εστίας».
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

1 Iotv ά.πέλθη·, έκ Γ'ώμ.η; ϋ διάσημος
λο: σνγγραφε υς Μοντεσκιε μετέίν
ποχαιρετίσή τόν ΙΙάπαν Βενέδικτον
Φίλτατε, είπεν αύτώ ό ΙΙοντίφηξ,
ΐν οίΐγά.πέλθη; θέλω να σοϋ ά'
σέ δύνοίάς jacu.
μα τή: μεγάλη;
Σου χορηγώ λοιπον r.f x.ictxv νζ κχτχλύη: τά: τ:εσσαρακοστά: έφ’ όρου ζωή:
καί έπεκτΐνω. τό προνόμιο·/ τούτο έφ άπάσης τή; οικογενεία; σου. Ό Μο··τεσκιέ
ηύχ χρίστησε καί ζπήρχε■το, άλλ ' ϋ έπίαυτόν εί:
σκοπο: γρζμματευ: ώδήγησεν
'
' ·, ή περί τή:
τά γραφεία, όπου συ··ετάχθη
άδεια: Βούλλα, την
—γ όποιαν
'—:"· τοϋ ένεχείρισεν όμοϋ μέ σημείωσιν περί τοϋ δικαιώαατο:, το όποιον ύπεχρε: ϋτο νά πληρώση όια
Ιΐτοηθει:
τό χορηγηθέν αύτώ προνόμιο·/.
.... .f.
έκ τοϋ ποσού δ εύφυη; Γάλλ.ο:, έπέστρεψε
το έγγραφον λέγων : — Εί·.ε περιττόν το
πιστοποιητικον,
ποιητικόν. διότι. ή.·, χχ^.ιϋ
Αύτ
Άγιότη:
ό Πάπας ίί\ε τοσον έντιμο; άνθρωπος !
βασίζομαι «ί t•αόνον τόν λόγον του, έλπιζω οέ δ
κχ·. ό Ηεός
άρζ.εσθή εί:
αυτόν.
■ΜΌ Μέγας Πέτρος, κατά τήν εί: 11α
ρισίου: έπίσκεψίν του, είσελθών εί: τον έν
Σοοβόνη ναόν και ίδιον αυτόθι τον άνδριαντα τοϋ μεγάλου πρωθυπουργού καρ
διναλίου Ρισελιέ. άνέζ.ραξεν : — "Ω ίςοχε
άνερ. άν έζη; εις τήν εποχήν μ-.υ, θά
σοί. παρεχώρουν τό ήμισυ τοϋ κράτους μου
διά νά μέ μάθη: νά κυβερνώ το ετερον
ηυ.ισυ I
Ό ε’-.δοξο; ναύαρχο; Δυγκέ-Τρουέν διητεϊτο εί: τον Λουδοβίκον 1Δ' τα: περιπε‘»πό
τείας ναυμαχίας, καθ’ ένίκησεν, εχων ύ·
------- ... του πρό:
................
άλλοι; καί
τά; διαταγάς
τ:ϊ:. ι""
rt
eV λοϊον όνομαζόμ.ενον ή ά/όξ". Ό Βασι
λεύς ήκροάτο μετ ' εύχ αριστήσεω: την διήγησιν, ότε δέ ήκουσε τον ναύαρχον λέ-

ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Ό Άγαθοπ υλος άναγινώσκει άστυνου.ιζ.ην διάταξιν περί διατιμήσεως τώ,ν άμαξών. ζ.ατά. τήν όποιαν τό άγώγιον τή;
ροσδιορίζεται εις δραχμά:
πρώτης ώρα:
-------- έκαστη:
οε ών άκολούθων ώτέσσαρα:,
:::::
ρών εί; δραχμά; τρεις
— Ξευοει: τι θά κάμνω τότε ; λέγε·.·
τήν πρώταν ώραν θά τήν κάμνω πεζός,
καί τά; ακολούθους ώρα: θά τάς κάμω
υ.έ τ' ά'Λάξι, διά νά πληρώνω ολιγώτερον.

Μεταξύ λω ; δυτών :
— Τί τά θέλεις, ρέ Κώστα ! τό καλείνε νά είνε
λίτερο πράγμα τοϋ ζόσυ.ου
δ
κανένα; τίμιος.
/
— Ιΐώ: τώπαθε:
— Νά !.. είδες εκείνη ήν σιγάροθήκη
ου σούφρωσα χθες ; Την
'■ ·, πήγα νά τα,ν
ιυλήσω καί’ μούδιναν τρεις δραχμάς ...
Την πάγω ζ. έγώ σ εκείνονι που την είχε
χ άσει καί αου σκάζει τρικ τάλληρα στο

χέρι !
ΠΑΡΟΡΑΜΑ : Έν τώ ποιήματι « Έπί
τοϋ τάφου τοϋ Άχώ.λέω: Παράσχου» του
κ. 11. Άξιώτου, τοϋ δημοσιευθέντο: εις
τό προηγούμενο·/ φύλλον (σελ. 181, στιχ_.
31 εί: τήν δευτέραν στροφήν καί έν τώ
δευτέρω στίχω παρεισέφρησεν ή λέξι; -τά/'τοτε άντι ΐκάσιοιε, ίΥι.ζ·.ζ·^τ. -γ,ί ξ^νΛ-4
■zz-'j στίχου.

Ιίαρακαλοϋνται οί συν-δρομηταί τών
έπαρ/ιών /.αί τοϋ εξωτερικού όπου όεν
’ νταποκριτή·. και αή
εχομεν είόιζον αν
είσέτε
τήν συνορομην
καταβαλόντες
ςστηθ'ϋσι
να πέμψωσιν
των να εύαρ
αυτήν τάχιστα, δια νά μή έπέλθη οια:ής π ;ος αυτού: αποστολής τοϋ
κοπή της
φύλλου.
Μετά τ:υ παρόντος φύλλου •ών « Όλυμπίων» διανέμεται άγγελία^ ;ϋ flai.il»οΰ ΘεάερΟΓ, το οποίον -κοίοει προσεχώς
ό κ. Ν. ΙΙαπαδόπουλος. διευθυντής τής
«Διαπλάσεω; τών ΙΙαίδων». Συγγραοευς
τοϋ χρησιμωτάτου τούτου βιβλίου, το ό
ποιον συνιστώμ.εν ένθερμως οιά τά σΧΙ_
λεϊχ ζ.νι τά- οικογένειας, είνε ό ήμέτερος
συνεργάτης κ. Γρηγοριος ^ενόπουλος.

EKAiATEFOYZA mimiiim
Θέλετε νά ν.άθετ: σοΙον sivxt τό μώον ΰγιεινόν.
άοωματιχώτχτ'ον, εϋχνμον χαί άγννν εχ σταφυλής
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τού ϊπΐ τή: όδού Ίύρ|ΐοϋ ζα/βρο-λάχτον
ΠΕΤΡΟΥ I. ΑΛΕΞΌΥ

ζχτχτζί/αζ'ήΛίνον =ι; τό τχ.;α τό Μοσ/άτον έντελ::
ΐδώχτητον ΐργοχτάσ-.όν του. χα·. πωλοΰ[ηνον ή οχα
ί-.. 2.40. ή φιάλη 1.60-Σπίύχατε ναπ?ορ.ΐ)βευΟήτε.
Κατασκευάζονται χαί ολα τά είδη τών ξδωιότων,
χάτ' εΰ:ω.ταικήν άσομίμ’ιοιν. Ε'-ί τους τους κ.χ.
κατχναλωτάς γι-εται άνάλο Ος εχπτιοσις.

‘II γενική αντιπροσωπεία τών « Ο
λυμπίων ” άνετέθη εις τόν χ. Σπυρ,
Βελιανίτην περιοοεύοντα ανταποκριτήν
μας.
Ή επιστασία τών « Ολυμπίων»
εινε ανατεθειμένη :

Έν .-1)”ρι>·ίω εις τόν κ. Δ. ΙΙαπαλάμπρον, βιβλιοπώλην.
Έν Σνρω ε’ις τον κ. Βασίλειον Συ·
νοδινόν, βιβλιοπώλην.
Έν Κέρκυρα εις τόν κ. Νικόλαον
Ίωαννίοην, βιβλιοπώλην.
Έν Κωυαταντινουττό.Ιει εις τούς
κ. κ. αδελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλας.
Έν Αίγΰπτω εις τόν κ. Σταμάτιον
Βασιλειάδην, βιβλιοπώλην έν Αλε
ξανδρεία.
Έν ΒραίΛα εις τόν κ. Δ. Χαλιζιαν
βιβ> ιοπώλην".
Έν Κ^ναζάυτΙ,α εις τόν κ. Μ.
Γκιών, βιβλιοπώλην.
Έν Γιι.Ια^'ω εί; τόν κ. Μαρίνον
Γιαννίκην, βιβ/ΊΟπώλην.
Έν (Ρ/,.?ιτπου.τό.?6ΐ εις τον κ. Σπυ
ρίδωνα Πρίντζην.
Έν .Μυτι.Ιήιτι εις τόν κ. Θεμιστοκλήν Ψύχαν, διπλογράφον.
Έν Θεσαα.Ιον!κΓ) εις τόν κ. Κίμωνα Βατιζ.ιώτην, βιβλιοπώλην.
Έν Moraorripi(i) b ν.. Δ. Πίλλης,
βιβλιοπώλης.
ΠαρακαλοΟνται οί συδνρομηταί μας
νά εϊδοποιώσι τό γραφεΐον όταν δέν
λαμβάνωσι τό φύλλον εγκαίρως.

Δελτίον τών Όλυπ'ων
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χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ·
X
Αξιότιμοι κύριοι ! !
X
X
X
X
X
«36 —Χαυτεΐα.—«36
X
'/'ύ ,-τρώτοί-^ ίόμνθένμΓ^ E'.l.laih άπομάνει^πάντοτε
X
ΤΟ ,ΠΡΌ,ΤΟΝ
X
έκ τών έν, ΆΘήναις“ώς προς τήν
X
ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ, ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ, ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ
X
■ri. r πίΑων τον βραδενθέντων
X
εί<: τήν //«yx< σμιοκ Εκθεσιν τών Παμιαίων καί τήν
X
τών Ό.Ινμττίων
X
Καπέλλα χωρίς Κόλλαν
X
Άχυζημιοόται οε το διπλάσιου τή; τιμή; ό πελάτη; τού όποιου άποδειχδή
X
οτι είχε κόλλαν.
X
ΡΕΜΠΟΓΠΛΙΚΑΙΣ, ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΠΕΛΛΑ
X
Παντός σχήματος
Παραδίνονται’10 ώρας μετά τήν παραγγελίαν
ίϊ3<> —ε'ς τά Χαυτεΐα—ί?3<»

•χχχχχχχχχχχχχχχχχ χχχχχχχ

ΧΧΧΧ

♦ ♦ <

χχχχχχχ·

ΑΟηναϊκον

Έργοστάσιον

ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

Σ Α ΠΩΝΩ Ν

Φ. ΚΩΣΤΕΣΕΚ

ΚΑΙ Α. ΛΟΥΜΠΙΕ

,9δ’—‘000C Πινακωτών—98

Αθηναι

Διά τής χρήσεως ύλικών άρίστης ποιότητος και
μηχανημάτων τελειότατων και ολω; νέας έφευρέσεω-, άτινα έζ πίτηδες έκομίοθησαν έκ Παριβίων,
δυνάμεθα νά παραγάγωμεν οκτακόσια (SOO)
τεμάχια αρωματικού σάπωνος τών 100 γραμμαρίων
έντός μιά; και μόνης ώρας. 'Αρώματα γλυκύτατα
παντός είδους καί γουστου. Υλικά αγνότατα καί
εντελώς ανόθευτα.
Ό σάπων μας περιέχει Τί» °/0 λιπαρά; ουσίας,
κατασκευάζεται έκ πρώτης ποιότητος ελαίου, έπιμε-

j,
!
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/ώς κεκαΟαρμένου καί απαλλαγμένου πάσης κακοσσ-ίας ή μή σαπωνοποιούμενης ΰλης Έχ της Xpvσεως αύτοϋ εχεζε ά,ΙηΑή οικονομίαν 30 ()/° παντός
a Uov fiJow? ευρωπαϊκόν 'άπωνος έχ τών χρινομένων
ώς άριστων.
Διατηρεί τήν λειότητα τή; έπιδίρμίδος, καθιστά
αύτήν λευκήν καί απαλήν ώς βελοϋόον. Διά τοΰτο δ
σαπων <<Αί τρεις Χάριτεςκ συνιστάται παρ'όλων
είς τούς έχοντας τό δέρμα λίαν λεπτοφυές καί ευαί
σθητου, ειδικό»; δέ διά τάς κυρίας.

!!’Αποφεύγετε τάς απομιμήσεις!!
Ζητείτε πάντοτε τό σήμ.ά τοϋ καταστήματος

«At τρεις ^ζάρίτεξ»
Έχ τοϋ Βισιλιχοϋ τυπογραφείου Ν. Ίγγλέση.

