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Εκδίδεται κατΛ Σάβόατον

(EF ΤΟ Α*. ΨΥΛΛΟΝ ΤΛΝ ΟλΥΜΠΙΟΝ *%Η
άποσταλήσεται και είς πολλούς ιιπ
εγγεγραμμένους είς τάς ήμετε'ρας αγ
γελίας. Οί ("ουλόυενοι νά μή θεωρπΟώσίν ώς συνδρομηταϊ παρακαλοϋνται
όπως έπιστρέύωσι τό ψύλλον είς τό
Γοαφεΐον τών «Ολυμπίων», σπμειοϋντες εις τάς ταινίας τό εαυτών ό
νομα εύαναγνώστως.
' Κατά συμφωνίαν γενομένην ιιετσ
τοϋ διενθυντοϋ τΰς οιακοπείσης «Ει
κονογραφημένης Εστίας» εις τους
συνδρομητής τοϋ περιοδικού τούτον,
τούς ηληρώσαντας την εαυτών συν
δρομήν μέχρι τέλους τοϋ παρόντος
έτους 1895, άποσταλήσονται πρός
άντικατάστασιν τά «’Ολύμπια», είς τά
•όποια δημόσιε νθήσοντσι καί τα απο
τελέσματα τοϋ διαγωνισμού τής « Ε
στίας ώς καί τό.ρραόευθησόμενον διή
γημα.

ΕΒ10ΜΑΑΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΙΙΟΊΙΣΙΣ
"Εν εκ τίιν σπουδαιότερων θεμάτων τών απασχο
λούντο» τήν ήμετέραν χ.ινωνίαν εινι άναμφιλέκτω;
ζαί τό Τραπεζο-χρηματιστιχόν όθεν έπιθυμοϋσα ή
διεύθυνσις τοϋ ήμετέρου περιοδικού νά άπυβή ωφέλι
μος εις τούς άναγνώστα; αύτού διά τής παροχής ύλης
καταλλήλου έπί τοϋ αντικειμένου τούτου, έθεώρησεν
άναγχαϊον νάάφιερώση μέρος τοϋ δελτίου αυτοί προ;
■έξυπηρε’τησιν τοϋ σχοπού τούτου.
Το ήμέτεοον χρηματιστούν ζαί οικονομικήν δελ■τιον, εν ωάφ’ ένό; δεν θέλει περιορίζεσθαι εις όπλα;
πληροφορία; περί τών αξιών τών διαφόρων γρεωγράφων ζαί μετοχών καί τής εβδομαδιαία; αύτών δια
κυμάνσεως, δέν θέλει αναλαμβάνει, άφ’ Ετέρου ζαί διε
ξοδιζά; διατριβά; ζαί συζητήσει; συστηματικά; έπί
•τών οίζονομιχών ζητημάτων τών άπασχολούντων τήν
ήμετέραν κοινωνίαν. Θεωροΰμεν ομω; άρχοϋσαν υπη
ρεσίαν τοϊς ήμετίροις άναγνώσταις, έάν τούτο περιορισθή εί; τήν συνοπτικήν έπιθεώρήσιν τών έν τώ
Νρηματιστη-,ίω διατρεγο'ντων, είς τήν σύντομον έξέλεγξιν τών ισολογισμών τών διαφόρων πιστωτικών
ιδρυμάτων χαί εταιριών.χαί εις τόν αυστηρόν έλεγχον
τών λογοδοσιών τών διαφόρων αγαθοεργών χαί φι
λανθρωπικών καταστημάτων, μή αποκλεισμένη; ζαί
τή; εύρυτέρα; συζητήσεως, έν άνάγζη, έπί παντό; θέ
ματος οικονομικού άφορώντο; είς τά κοινά.
Τήν εργασίαν ταύτην, άναθέσασα ή διεύθυνσις τοϋ
παρόντος περιοδιζοϋ εί; εΐδιχά πρόσωπα, δλω; άμερολήπτου χαραχτήρο; χαί ουδόλως μειέ/οντα τής

οράσεως τών χρηματιστών κερδοσκοπιών, πέποιθεν
οτι θέλει παρέχει άζριβεϊς, ειλικρινείς ζαί ώ ελίμους
πληροφορία; εί; τούς έαυτή; συνδρομητά; ζαί άναγνώστας.
ΊΙ άπό 2 τρέχ. μηνός μέχρι σήμερον χρηματιστιχή ζατάστασι; υπήρξε μάλλον χαλαρά. Τούτο δέ
άποδοτέον εί; τού; έζ τών ’Ανατολικών πραγμάτων
έμπνεομένους φόβους, και εις τήν τΟπιζήν άχρηματίαν προερχομένην έξ έλλείψεως πιστεως. ζαί έξ αλ) ων λόγων σχετιζομένων μέ τήν οϊζονομιχήν θέσιν τοϋ
τόπου.
Αί άξιζε τών μετοχών τών διαφόρων εταιριών εϊσιν ώς Ιξή; :
Αί μέν μετοχαΐ τή; Εθνική; Τραπεζη; έκλεισαν
χθέ; μέ αγοραστά;....
; δρ. 2210
Αί τή; Βιομηχανικής. ...
»
55
Αί τοϋ Λαυρίου..................
»
89 </2
Αί τοϋ Σιδηρ. Λ. II....
>>
360
Λί τοϋ Σιδηρ. Π. Λ. II.
»
48 ’/ε
Αί τοϋ Σιδηρ. Θεσσαλία;
»
126
Αί τών Δημ. "Εργων...
»
6*
Τά λαχειοφόρα τή; Έθν. Τραπ.
»
682
Συνάλλαγμα δψεως έπί Γαλλίας
1.76- 1.77
Συνάλλαγμα
»
» ’Αγγλίας
44.55—14.65
Εν τούτοι; μεθ’ ολην τήν σχετικήν ίπίδρασιν τών
Ανατολικών πραγμάτων έπί τού ήμετέρου Χρημα
τιστηρίου και τά; οΰχί μικρά; διακυμάνσεις, αΐτινε;
έ’λαδον χοίραν χατά τόν παρελθόντα μήνα έπί τών
μετοχών τή; ΈΟν. Τραπέζη; χαί τής Εταιρία; τών
Δημ. ’Έργων, ή έκχαΟάρισσις τοϋ παρελθόντος μη
νός έγένετο λίαν όμαλώς.
Σήμερον τό Χρηματιστή,οιον άργεΐ ένεκα τή;
εορτή;.
Έν ’Αθήνα·.; τή 8 Νοεμβρίου 1895.

Οί Νεοσύλλεκτοι.

νεύει τά τρία τέταρτα τών ανθρώπων, τού; όποιου;
ήδη τό γεδμα έγει χαταστήσει ασθενείς.
’Επιβλαβέστατα εις τήν υγείαν εινε τά πολυσύν
θετα καρυκεύματα. Ό ιατρό; Έζέ όσάχις έπεσζεπτετο τού; πλουσίου; πελάτα; του, μετέβαινε πολλάχι; εί; τό μαγειρεΐον τή; οίχία; αύτών χαί ένηγχαλίζετο τού; μαγείρου; λίγων : οΣας ευχαριστώ,
φίλοι μου. διά τά; έζδουλεύσε·.; τάς όποια; προσφέ
ρετε εί; τού; ιατρούς. Άν έλείπετε καί σεις, 8λοι μα;
θά έμένομεν χωρίς εργασίαν,».

-νΤό κέντημα τή; μελίσση;, τή; σφηζό; ζαί άλλων
παρομοίων εντόμων ή καί τοϋ σζορπίου θεραπεύεται
ώ; ίξής: θέσατε έπί τοϋ τραύματο; σταγόνα καθα
ρά; αμμωνίας ή ελαφρά; διαλ.ύσεω; φανιζοϋ οξέος.
Έάν τό χέντρον τής μελίσσης ή τή; σφηζό; εμεινεν
έντός τής πληγής, δέν πρέπει νά έξαχθή συρόμενου
έζ τών άνω, διότι πιέζεται τότε ή φυσαλί; ζαί χύνε
ται περισσότερον δηλητήριον εί; τήν πληγήν, άλλά
διά τή; αιχμής βελόνη; είσαγομένη; θποζάτωθεν τοϋ
κέντρου. Εάν τι; ζατά τύχην ζαταπίη μέλισσαν ή
σφήκα, α; πίη δύι χοχλιάρια έ'.αίου ζαί ’έπειτα ολί
γον ύδωρ εί; δ άνελύθη άλας.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ό Αασιε.έός τής /Ζρωσσίαη 'I'piuhpixoc Β'. διιr0c τοϋ όβίϊσ/ιοϋ ίπίρραγο/:, σνζιιτών ήρϊρατ τιτά
μετά τον ’.-1ρτ<.>-4/παχου.έάρ, τόν διώκτην τώ>· ά^f iaroiv t
— Αίτ 'ΐ'πορω >·« εννοήσω, ιΐπτ. πώι; ίπιμΐνι-.ι ακόμη ιίι; αϋταΐι: τή; σκονριασμίταισ Mian:!
— ’β.τιμένω. ό.τήττι,σει· ό .1/.ταχοι·.ί«(), όεοτι
«_γω άναγκητ τά πιστιόω άτι κπάρχτι »>■ ότ ί—

πτράτω τών ^ασιΛέο ν.

Ο Ρονσσώ iitixrvi ποτί πρός τόν ΒοΛταΐρον
Την πρός τοϋς μτταγινίιττίρονς ώ<5ή>· -ου.
— Jir .πιστεύω, τ<5 ιίπςν ό συγγρα<)>ΐΰς της
Ερρικιάδος. η ϊπιστοΑη αότη νά ιρίίάση ποτέ πρός
την διιίθυνσίν της '.
-ν

ο — Επτόχμονν. ϊ.Ιεγε μίτριός τις στγγραφινι:
πρός τόν Πιρών, να Ι'γραφα κίίτι τι τό ό.τοΓο·· να
μή ΐπιχκίριη κάνιίς .ποτέ νά γράι'τ)».
— 7οτε >·<ί γγ>άι['ετι τόν ϊπαινόν σας, τΐπεν ό

Πιρών.
— Ξέρεις, <·6ρέ, ποιος είπε ού σχον.-εός ro? στρα
τιώτου ;
— "Οχι. κϋρ δεκανέα.
— 06 αχουπός.ρΐ κουρόϊδο. tlrt νά κάνη οκονπό
καί νά σκονπίςη καί τό σπίτι τοϋ δι,γαγαϋ του.

11 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Τό δεΐπνον πρέπει νά είνε πάντοτε λιτ τερον τοϋ
γεύματος. Γαλλική παροιμία, λέγει,ότι τό δεΐπνον φο

ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ
Μεταζό rpijuiv.
— ΙΙαρίτήρησκ: ότι πο.ί.Ιακις τό παιδί δίν ύμοίάςι·. διόδου τοϋ πατρός τον ;
— Αϊτό ιινι ό.Ιν,Βίς.
_ Έ^-νώρισις τόν πατίρα μ< ν :
_ 'Όχι·' ά.Ι.Ιά ηχούσα νά δίγουν ότι ήτι ποδν
ϊςνπτος όνΒριύπος.
··>—

Δελτίον τών Όλυιιπίεον

3

Δελτίον τών Όλυιιπίων
Ίατριχι'ι σιιμΰου.Ιά tic tor δρόμοι·.
— Γιατρί μου, σί Γ.αραχα.Ιω, τί χόμπτι aiTc
Star liaHt χρυωμΐχος ;
— ΤΙ χάμνω ; Βήχω.

Αί τελευταίοι έκλογαί.

ΠΡΩΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ
5) Έπιτυχόντες εις τό διαγώνισμα θά θεωρώνται
πάντες οί άποστέλλοντες τά; περισσότερα; ορθά;
λύσεις.

■
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4ον. — ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ήδη δτεεΐσήχθη καί παρ' ήμίν ή δανειστική βι
βλιοθήκη, έοωτάτα·., εί; ποίαν εποχήν ανέρχεται ή
συνήθεια τοΰ λσμδάνειν βιβλία ύπ' ένοίκιον ;
Μ
5ον.— ΠΡΟΒΛΗΜΑ

147 — όόός Αιόλου — 1 47
("Εναντι Χρυσοσπηλαιωτίσση;!

θεραπεύεται διά τών

ανικανότης καταποτίων τοϋ

Μαύρα

Dccir Hirsch.

I

*

Έκριζοντυλίνη,

2ον. — ΑΙΝΙΓΜΑ

rove X".lo>’c.
—------------------

Τιμολόγιον αλεύρων τοϊς μετρητοϊς!
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άοίστη ποιότης.......... λεπ. 46
,ΨΙΛΟΣΙΜΙΓΔΑΛΛ..............................
, 43
ΑΖΥΜΑ Ρωσσίας εκλεκτή Α'................. » 4G
ΑΛΕΓΡΑ ΑΑΛ'......................................
. 41
»
ΑΑ'............................................. » 3«
»
πιτυράτα................................... ι> 36
»
δεύτερα........................................ ο 36
»
τρίτα ........................................ ο 28
ΠΙΤΥΡΑ χονδρά...................................... u 14
“
ψιλά........................................... » ·6
Οί άγοράζοντες διά τό ‘Εξωτερικόν απαλλάσ
σονται τοϋ τελωνειακού τέλου; τών 6 ύ.επτών
κατ’ οκαν έκτος τών πιτύοων.

Τά ανωτέρω εΰοίσκονται εί; τό Φαρμακείου

Πατήρ τι; έχει ήλι-ίαν εννέα φορά; μεγαλειτέραν
τή; τοΰ υιού του. Μετά ΐρία έτη, ή ήλικία τή; μητρό; ΐαοΰται πρός τά */4 τή; τοΰ πατρο’ς. "Ηδη τό
άθροισμα τών δύο αύτών ηλικιών έξισοΰτα·. πρός
45 έτη. lioiat είναι αί ήλικία: τών τριών προ
σώπων ;

4

Αιυχά
Τά λευκά παίζουν καί κάμνουν μάτ εΐ; δύ> κινήσει;
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,Ι'Οδός Κολοκοτρώνη)

Τό καλλιτεχνικώτατον, άρχαώτατον καί καταλληλοτατον περιοδικόν διά τά; οικογένεια; εινε

Πηϊι$λ©τιιμ
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ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΜυΡΟΠΟΛΕΙΟΝ
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ΗΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΝΙΣΚΟΥ
ΙΕΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΑΣ

ni*-ι -

Λ

I
I

ΚΡΙΝΟΥ
·χ

Ευγευστον, άρωμαντ κ-.ν. ελαφρώς γλυκίζυ.
περιέχον άκριδώ; 50 έ ί το!; ίχατ ν
χαθχρόν έλαι-.ν τοΰ Όν σχου
χαί άντικαθιστον καθ’ όλα αύτό

ΦΑΡΜΑΚΕ'ΟΝ Σ. Α ΚΡΙΝΟΥ
ΕΝ ΛΘΗΝΑΙΣ

|;Si|
|:!·«|
|ΐνΙ
ΐΑίί

'ΜπίίΐδΙ

<>ίνοπνευματοπο«α

Διευθυντής και εκδότης

Καί τά βλακωδέστερα χεφάλ·α ακόμη, yairorrui
πνευματώδη άρχει νά τα στέλλουν οί κύριοί των να
κουδεύωνται εΐζ το

ΊΙ Πρωτεύ >υσα.

Ποός τό βιόλιοπωλεϊον της «Εστίας»
Γ. ΚΑΣΔΟΝΗ
Είς ’Αθήνας

Περιέχουσα τούς νεωτάτους συρμούς τής έποχής,
τά κάλλϊτε-χνικώτατα έογόχειρα καί ύλην τερπνήν
καί ωφέλιμον.

Συνδρομή έτησία Άθηνιΰν δρ. 8, επαρχιών δρ 9,
'Εξωτερικού φρ. I''.

ΚοΥΡΕΙΟΝ ΚΑΙ
τοϋ

ΝΙΚΟΛ. ΠΛΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΓ
κείμενον εί; τήν οδόν Σταδίου, κάτωθεν τού πα
ραρτήματος τοϋ ξενοδοχείου τή; Γαλλίας καί άπέναντι τή; πρώην Ηεστοετικής.

1ΚΟΑΑΟΥ ΒΑΤΙΣΤΑ k2
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ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΧΕΙΡΟΚΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

Βικελλ

------------ ΚΟΝΆΚ-------------

—r-

Δερμάτινα χειρόκτια παντός είδους.
Κατασκευή άψονος, ποιότης δερμάτων άοίστη. |Η·
ί:
ΤΙΜΑΙ ΜΕΤΡΙΑΙ

*♦

♦<

Ασφάλειαι άπό του πυρος.
Ασφάλειαι Ζωής. — Θαλασσασφάλειαι.

Γενικός: Πρακτπρ Γ. 8ΙΚΕΛΑΣ
Έν '.4β)ί»-αε;. — Ό<5ό>; Κοραη.

ΕΝ ΓΊΕΙΈΆΙΕΙ
Τά τελειότερα οινοπνεύματα, τά μάλλον ανόθευτα
ηδύποτα, τα έξ αληθούς άποστνγματο; οίνου

Γ.
& Σ*
27. Όάόι; llov.Hic· — Έ>· Άθήναις.

“Η ΕΘΝΙΚΗ,,
1ATP0S - ΔΐίΡΜΑΤΟΛΟΓΟΕ
ε««
Όδος ’Αγίου Κωνσταντίνου άοιθ. 34.

ΙΑ»

ANQN. ΕΛΑ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ί

Δέχεται και Συνδ< ομητάς.

Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΓ

—=6 ΟΛΩΝ ΕΤΩΝ=—
ήτο·. 1887,1883,1889,1890,1891 χα: 1892

Ιίάσα αϊτσσΐ; άπευΟύνεται :

II
1Λ©ΧΑΛΟ£

ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΕΙΡ,ΙΙ ΤΗΣ
JBAOHUOk

Ύπάρ-χουσι καί τόμοι μεμονωμένοι τού περιοδικού
μόνον τών έτών 1887, 1888, 1889, Ι«90χα 1892,
πωλούμενοι έκαστο; άντΐ δραχμών 3, μετά ταχυδρο
μικών δέ άντΐ δ/αχμών 4. Ιυί; τ, 'Εξωτερικόν εί;
χρυσόν.

Α. ΙΣΑΑΚΙΔΟϊ·-=ξ

ϋον. — ΓΡΙΦΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Τιμά ό.Ιοχ.Ιήρον στιράτ. διά τάη 'Afhirac ^ραγ. 15
Jia ται; έτζαρχίατ: μίτά τώ>- ταγ-, -τ.Ιάιν
»
17
ιΐιάτύ Έξωττριχύτ, ί.Ιαυβίναι: »
Φρ. χρ. 25

εξο/ον καλλυντικόν τοΰ προσώπου.

3ον. — ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! ΤΕΡΨΕΙΣ

<so
X»
χ30
•Ο
Ο

------ ίί-----Ή σειρά αϋτη τοϋ λαμπρού περιοδικού περιέχει:
12 μεγάλα μυθιστορήματα, περιέχει διακόσια (200)
διηγήματα. π:ρ·.έ·χει περί τά 11UU (χίλια εκατόν)
άλλα ποικιλώτατα άναγνώσματα. ϋ.Ια ε>- -par. ετ
ίχ.Ιι.Ικγμίτα άριστά ΐργα, καϊ άπειρα μικρά άλλα
δημοσιεύματα τερπνότατα.
Εινε 3,500 μεγάλα:, σελίδες άντιστοιχοΰσαι πρός
80 τόμους, διά τήν άπόκτησιν τών όποιων θά έπλήρωνέ τις 200 χαί πλέον δραχμάς.
Οϋτω μέ μίαν σειράν τής σ'Εβδομάδος», άποχτωμένην άντΐ εύτελεσ.άτη; τιμής, εχε·. τι; ανάγνωσμα
εί; δ επί μήνα; δύναται νά έντρυσά διερχομενο; τερπνοτάτα; ώρα; άνέσεω; και ψυχαγωγίας.

Βάλσα^ον των Ν υμ.φών

μ

γ:,

<-

f ϊ^· ’Λντϊ δρ. <50 μόνον δρ. 1 S

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Σ. ΦΙΡΜΠΤΟΣ
όστι; δέχεται τού; άσθενεΐ; του άπό τή; 8—12
καί άπό τής 2 1)2—5 καί άπό τή; 7 1)2—9 μ. μ.

.ο-

Δ. Σ. ΛΟΪΜΟη

μόνον (5 ιατρός κιίριος

τήν βίζαν τ·.ϋ πατρο'ς μου.

"J>· ΐξαχν.ΙονΙΙή/ηι αυτή ή χαθαριότηο tijc πόΛιώο μας μίχρ1 tfic ίποχήε τώυ Άγώτωυ, οί fi
re θά ίτθουσιασθώσιι- τόσου ττο.Ι'υ, ώστε θά j>u>rafoor tic toic δρόμους : 0 ΰ ρ ρ a... 0 υ ρ ρ a !...
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(άνωθεν τοΰ Παντοπωλείου Μπακατσούλα)

ΑΤΜΟΜΥΛΟΙ

.ΑΙ™ ΒΡΟΟΓΝ ΣΕΚΑΡ

4) Αί απαντήσει; δέον νά ώσι καθαρογεγραμμέναι

αν ό/ι, μ’ένα σύνδεσμον γνωστόν σου ένωσε με,
θά μ’ εχηί πράγμα χρήσιμον εις όλον σου τόν βίον
συνήθως δ'ευρισκόμενον έντό; τών μαγειρείων.

Οί κ. κ. Άςεωμ-ατεκοϊ,
· '
τής τε ξηρής και θαλάσσης ευρίσκουν
έκεϊ τάς κομψοτέρας στολής.
~

ΓΚΉΣίΑΝ

<-ο

XV Ζ -KS*

ΠΛΟΥΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΥΘΥΝΙΑ

Τά ίπαθ.Ιά θ’ άποιχτέ.ΙΑο.υται τοΰ: νιχιμαΐι: ΐ.Ιιύθτριι ταχυδρομιχϋ»· TtA&r.

"Αν Θρά; είμΐ, σπ.ϋσον εύθΰ; κ' εις Θράκην ζήΙτησέ μι

^±ΖΖΞ±ΙΙΙΙΞΙΞΪ±ΞΞΞ^Ϊ±ΞΪΖΙΞΞ~1±ΖΖΙ5ΖΥΞΖ^ΞΖ^Ξ
δΗ
«Μ --X.V?

«X
4Χ

Εναντι τών καταστημάτων Κανελλοπούλου καί Καντζοί

ωνται έν τώ δελτίιρ.

Ιον. —ΑΙΝΙΓΜΑ

ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΪΑΙΒΟΎΛΟΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΕΤΟ

Oct έμενε πάντοτε ό εκλεκτός- έιιποροοοάπτης
τοΰ κομψού κόσμου τών 'Αθηνών.

49—Έν Άθήναις, όδός Έομοΰ—49

Τά πάντα λέγει; δ-.’έμοΰ,
είμαι υ:ό; τοΰ λογιομοΰ,
διατηρών έντό; μου

φότερα τά τετράγωνα είναι πρός αλληλα ίσα, δύναταί τι; ασφαλώς νά βεόα-.ώση ότι, τό φίρον τά; κα
θέτου; γραμμα; είναι πλατύτερου τού φέροντο; τά;
οριζοντίους, 3περ φαίνεται υψηλότερου.

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΙΑΦΗΣ

5^εωςτι (Ιδρυθεί·!

7) ΕΠΑΘΛΑ. — Εί; τόν πρώτον τών έπιτυχοντων κατά τόν πρώτον αγώνα, θά άποσταλλώσε
παρά τή; διευθύνσεω; διάφορα βιβλία άξια; 25 δραχ
μών κατ' εκλογήν τοΰ νικητοΰ έξ όλων τών κατα
λόγων τών έν ’Αθήναι; βιβλιοπωλείων. Εΐ; τόν
διύτιρον, δύο τόμοι τού περιοδικού συγγράμματος ο
Παρνασσό; καί εις τόν τρίτοι- τί "'Ολύμπιαν έπί έν
έτος δωρεάν. Τών λοιπών τά ονόματα θά δημοσιεύ-

3) Αί απαντήσει; δύνανται νά φέρωσι τήν Υπογρα
φήν τών διαγωνιζομένων ή καί τό ψευδώνυμον αύτών.

ΘΙΝ ΣΤΣ

Ο ΚΥΡΙΟΣ

«X
•Οί

<8>Ν. Γ. ΒΟΓΛΠΙΩΤΟΓ <8>

ται αί τών κυριών.

αυτού μηνός.

Αί κυρίαι, αί θέλουσαι νά φανώσιν είτε «ψηλότερα·,
είτε βραχύτεραι άπ' 3,τι είναι πραγματικής,δύνανται
νά έπιτύ·/_ωσι τούτο ένδυο’μεναι γραμμωτόν φόρεμα.
Εάν αί γραμμαί τοΰ υφάσματος είναι οριζόντιοι, ή
κυρία θά φανή ύψηλστέρα, έάν δέ κάθετο; θά φανή

«χ
-χ
-χ

·>
•X

6| Μεταξύ τών άποστελλόντων τόν αυτόν αριθμόν
ορθών λύσεων, θά προτιμώνται εκείνοι ών αί απαντή
σει; θά λαμδάνωνται ένωρίτερον. Μεταξύ δέ τών
κατά τήν αυτήν ημέραν ληφθησομένων θά προτιμών-

2) Αί απαντήσεις εις έκαστον τών διαγωνισμάτων
δέον ν' άποσΐελλωνται έν τώ γραφείω ήμών, τών μέν
έκ τοΰ 'Εσωτερικού διαγωνιζομένων τό βραδύτερου
μέχρι τής 15 τοΰ έπιόντο; μετά τήν λήξιν τοΰ δια
γωνίσματος μηνό; (15 'Ιανουάριου 1896,διά το πρώ
τον) τών δέ έχ τοϋ 'Εξωτερικού μέχρι τή; 25 τοΰ

ΑΠΑΤΗ

ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
%™.,
Α..

λαμδάνωνται όπ’όψει.

11 Τό διαγιόνισμα θά επαναλαμβάνεται τακτικώς
κατά διμηνίαν.

ΟΠΤΙΚΗ

®

καί έπί τής μιας οψεω; τοΰ χάρτου, άλλως δεν θα

Ή Διεύθυνσις τών "'Ολυμπίων» επιθυμούσα νά
καταστήση τό δημοσίευμα αύτής τερπνότερου καί
έπαγωγότερον, συνιατά άπό τοΰ παρόντος πρώτου α
ριθμού ταχτικόν δίμηνον Ό.Ιυμπιαχόυ διαγώνισμα
αινιγμάτων, γρίφων, προβλημάτων και λοιπών πνευ
ματικών ασκήσεων, εϊ; ον δύνανται νά λαμβάνωσι
μέρος έχτός τών τακτικών συνδρομητών καί πάντες
οί κατά φύλλου αγοραστοί τοΰ τε Εσωτερικού και
Εξωτερικού.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ ΤΟΎ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

— Κ’ εγ-ow .-ro.li' ϋύ·ηΛά χαθήχοντα αυτοί ci
ίπαρχιαχοί σύμβου.Ιοι, χουμπάρι;
— 'ΐγ-η.Ιά .Ιίιι !.. iWr xepvtlc μίτρα άπό tar
Φωτίου χαΐ άπό τά ΐΰχαριστήριά του πρός toic
exjoytic!

<^Ζ·ΦΤΟ ΤΕΑΕΙΟΤΕΡΟΒΦ-^k

Η
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Η
ί:

εΰρίσκοντα·. έν τώ έργοστασίω τού Νικολάου Βατίστα
έν Πειραιεΐ παρα τόν >ήπον Καραισκάκη.

Όλα τά ’Αγγλικά και 1 αλλικά είδη
πίλων εΰρίσκονται εις- τό

ΠΙΑΟΠΟΙΕΙϋΝ ·--------- · ά ΠΙΑΟΠΰΛΕΙΟΝ

2. ΣΚΑΜΒΟΥΓΕΡΑ
'Οδός Αιόλου 71.

Δελτίον των ’()λνιιπί'·>ν

ί

ον’β-------------------------------------------- -

ΣΑΛΙΣΙΣΟΊ’Ο

ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΜ Φ1 Ιαντσίτα καπνιστή

ΤΠΝ κ. Κ.

-Φ ΑΒΡΙΗΟΙΗΠ-ΛΟΓ & ΛΟΠΙΠΙΕ

ΚΟΤ1ΓΓΙΝΙΑ
Λουκάνικα καπνιστά
(υίμησις Γαλλική)

Λουκάνικα
(μΐμησις Μιλάνου)

ΣΑΛΤΣΙΧΟΤΟ
(μΐμησις Βερώνης)

ΪΑΛΤΣΙ2ΟΤΟ
Ιμϊμηαι; Μιλάνου)

ΠΗΚΤΗ
Λαρδί άζαπν.στο

Γλωσσά·, ζαπνισταί
ΛΟΓΚΑΝ1ΚΑ

ΠΡΟΒΗΘΕϊΤΟϊ ΤΗΣ ΒΑΣΗ. ΑΥΛΗΣ

llpcc ri'/r ’Ανατο.Ιιχήν .τ.Ιειφά»· rijc .Vfac

’.lj-opiii.

'Όλα τά είδη τ ών χοιρινών
Εκλεκτά και Εύθηνά.
Η
ΜΤΔΟΚΙ ΜΑΣΑΤΕΊΚ
όσοι γνωρίζετε νά τρώγετε καλά.

εγζαθισρυ’ΐ-η το τελειότερων ’Λ γραικόν

------- · ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ·-------'Οδός Σταδίου 18.

ΜΙΙΟΓΝΤΛΙΝ

'Αγγλικήν στερεότητα ζαι Γαλλιχήν κομψότητα
ευρίσκει τις μόνον εις τό

Ξύγκι Λυωμένο

Ί·ποδημ.ατσποιειον

Γλώσσα·. .i Ια Russc

ΙΩΑΝΝΟΤ ΤΣΑΜΗ

τοΰ χ.

ίίρομηθευτοΰ τής Λ. Β. Υ. τού Λιαδύχου

ΧΟΙΡΟΜΕΡΙΑ

’Οδός Σταδίου όοιΟ. 40
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'Αζο·χ’·3χχ·
ΙΙαστα ζλπ.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΕ
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ΒΟΓΤΓΡΟΝ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ
έξαισία; ποιότητας
ίμιλλοίμενον μέ τά καλλίτερα.

11

ιί

ΤΟΜΟΙ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

I ά μονά Αγγκιχα ζαι I αζ./.-.χα υφάσματα
τά υπάρχοντα έν Άθήναις, εύρίσκονται μ νον έν τω ζαταστήματι των ζ. κ.

των ετών 1 Kl> 1 - S>2*

ΧΑΛΚΩΜΑΤΑ & ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ
ir rij όίί» Σεαιΐίοο όριΗ, .75
(tram τοΐ· Άροαχιίον).
τ—

Πωλοΰνται εις τό έν τή όδώ Αιόλου ριδλιοιτωλεϊον

JW Α. ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ -WE
(Βαρά τό Πρακτορείου των ’Εφημερίδων)
6tC τιμήν

Προμηθευτώ των ζ. ζ. Χαλκωματά ζαι
Καραμανώφ είναι άπαντα τά εργοστάσια
τής Euuoinr, ς.

άπιστεύτωα εΰθυνην.

Καθώς ζαί εις τό Γραφεΐον

ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ
Γ.δός Σταδίου 40.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΓΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ [
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΝΗ
ΜϊΗΧΛ^ΟΚύχΙ

ι'Οδός Λίνορμαν - τροίζτασις όδου Κολοχυνθους)

τ

Τ

Τό μόνον έν Άθήναις
τέλι ιον μιιχανουργεΐον
μετ’ ειδικών μηχανικών
καί
νεωζ *.ιιηυανηαάτων
<v
C
τατου συστήματος.
Έπϊ μέτρια άμειβα
καϊ έν βραχεί χρόνον διαστήματι κατασκευάζει:

Ατμομηχανής, Ατ
μολέβητας, Έλαιοηιεΰτήρια, ’Ελαιο
τριβεία, Ύδραντλικάς μηχανής, Βα
ρούλκα, Άτμαντλίας, Στέγας όιδηρ&ς,
Γέφυρας

καί τέλος σ:χν ο,τι ανάγεται εις τήν μ,ηχανουργιχήν.
γραοίχ: Ν. Γ. ΙΓΓΛΕΣΗ

