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ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

2ν0αρρυνό[χενα έζ τής εύμενεστάττ}ς 
οχής ής έτυχον παρά τώ έλΛηνιζφ 
ΰ ζαί θέλοντα νά φανώσιν έτ·. μάΛ- 
ίςια τής ένθερμου ύποστηρίξεώς του, 
ίθενται ά-δ τής αρχής τού παρόντος 
έτους νά είσαγάγωσιν έπαισΟητάς 
ιώσεις Ιδίως είς τδ είζονογραοημέ- 
εέρος, δημοσιεύοντα εικόνας πρώτο
υς σχετιζάς μέ τά σύγχρονα γεγο- 
, κάί καθιστάμενα ούτω πλήρες χά
ρον τής εβδομαδιαίας κινήσεως.
:δ ένεκα τών έκτακτων δαπανών είς 
ίριν ταύτης υποβάλλονται καί δπως 
χει δίκαια αναλογία πρδς τήν τι- 
τής συνορομής έκαστον ψύλλον άπο 
: καί είς τδ εξής θά πωλήται πρδς 

λεπτά τρεάκοντα.
Λ ΟΛΥΜΠΙΑ έν Άθήναις πωλοΟν- 
είς τάς οδούς ΰπδ τών πωλητών 

ά περίπτερα τών πλατειών Συντάγ- 
.ς καί Όμονοίας, είς τά Βιβλιοπω- 
Κ ασδόνη, Κορτέση, Πολιτάζη, Σα- 

)ουέν τή δοώ Σταδίου, Τροχαλάζη 
ί όδώ Αίολου (·παρά τδ Πρακτορείου 
Εφημερίδων) είς τδ Καπνοπωλεϊον 
Χρηματιστηρίου, είς τδ Καπνοπω- 
ι Γερακάρη (άντικρύ τοϋ Βουλευ- 
;υ) καί είς τδ Γραφείου μας.

10ΧΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

άν το λήξαν έτος 1895 παν άλλο ή εύ- 
ΰπήρξε τώ λαφ τής Ελλάδος ύπό οΐ- 

.ικήν έποψιν. κζ’· απίδειξις τούτου τά α- 
ιλύπτως ^κφραζόμενα παράπονα έζ μί
των διαφόρων έπαγγελματιών, διά τύςς 
ιοριζομίνους όμως τον επιούσιου έν τφ 
ιατιστηρίφ τό έτος τοΰτο ήτο έζ τών χει- 
>ν, ώς έζ τής άναιμιζής έν γένει χρη- 
τιζής ζινήσεως.Καί δεν πρόκειται μόνον 
κακού ϊπισυμβάντος εις τήν ευάριθμον 
τών μεσιτών ζζί τών έξ επαγγέλματος 

ών, άλλ’ άναφέρομεν τοΰτο ώς άποτέλε- 
ιζζοϋ γενιζωτέρου. τής οικονομικής δη- 
ι στενοχώριας εις ήν διατελεϊ ό τόπος, 
ούδείς Gz αρνηΟή ότι τό Χρηματιστήριου

είναι τό βαρόμετρου τής ζαταστάβεως τοΰ ιδιω
τικού τε καί δημοσίου πλούτου.

Κα: επειδή ό λόγος περί τοΰ Χρηματιστη
ρίου μας. Οεωροΰμεν επίκαιρον να αναμνη- 
σΟώμεν τών όσων εις βάρος του έλέχθησαν 
καί έγράφησαν. Κατα τήν εποχήν τών μεγά
λων λόγων καί τής άκρας αισιοδοξίας ώνομά- 
σθη μεγαλοπρεπώς Χρηματιστήριου τής 'Α
νατολής' ολίγον κατόπιν ώς τά οικονομικά 
ήμών πράγματα ήρχισαν νά φαίνωνται όποια 
αληθώς ήσαν, άραί έξεσφενδονίσΟησαν κατ' 
αύτοΰ. αποδιδόμενων είς αύτο όλων τών έ- 
πελΟουσών συμφορών — τό Χρηματιστήριου 
πρέπει νά κλείση, έλεγεν ό είς ή φωλεά 
αύτή τών ληστών ανάγκη νά έξαφανισθή,έκρα- 
ζεν ό έτερος. Είς αύτάς μάλιστα τάς γοεράς 
ζραυγας έπί τοσοΰτον συνεζινήθη ή τότε προ
σωρινή Κυβέρνησις, ώστε διέταξε νά μήν α
γοράζεται καί πωλείται είς τόν τόπον αύτόν 
τόν επάρατον τό είκοσάφραγζον, άλλά ε’ις τά 
σαράφικα, τά καπνοπωλεία, τά φαρμακεία καί 

-οπουδήποτε άλλοι). Καί ή σοφωτάτη έκείνη 
Κυβέρνησις προέβη είς το μέτροναύ τό, όπως 
έμποδίση τήν περαιτέρω ϋπερτίμησιν τοΰ είκο- 
σαφράγκου. ΈφοδήΟη μήπωςέν τώ τόπφ τούτω 
τής καταστροφής, έν τώ όποίω ειδομεν τόσα 
παραδοξα φαινόμενα, ώς λ. χ. τάς μετοχάς 
τής μακαρία τή λήξει Πιστωτικής Τραπέζης 
νά κατέρχωνται μέχρι τών δρ.3 1(2, τάς τών 
Δημοσίων "Εργων βαινούσας γοργώ τφ βή- 
ματ: όπως τάς μιμηθώσιν, τάς πανελληνίους 
μεταβαλλόμενα; είς πανολεδρίους,έφοδήθη,λέ- 
γομεν,μήπως είς τόν τόπον αύτόν τής μαγείας 
και τό ατυχές είκοσάφραγζον ύποστή παρο- 
μοίαν τύχην, μεταδληΟη λ. χ. από χρυοσΰν 
εις μολύβδινον.ζαί όπως τό σώση,τό απέκλει
σε τοΰ Χρηματιστηρίου. Άλλ ω, άγαθωτάτη, 
τότε προσωρινή Κυδέρνησις, καί σείς αϊ κα
τόπιν σεδασθεϊσαι τό μέτρον τοΰτο κοινοβου
λευτικά· Κυβερνήσεις, δέν είδατε ότι τό είκο
σάφραγζον τό διεδέχΟη κατόπιν τό συνάλλαγ
μα, ή τό λεγόμενον' φράγζον. όπως θέλετε,τό 
όποιον ανήλΟεν είς τά ύψη, είς τήν τιμήν τών 
180—185,ΰποτ:μώμενον ή άνζτιμώμενον έ- 
ζαστοτε κατά τάς άνάγζας τοΰ τόπου καί τούς 
νόμους τής προσφοράς καί ζητήσεως ή καί 
τής κερδοσκοπίας. Δεν έννοήσατε λοιπόν ότι 
τό πτωχόν Χρηματιστήριου, τό κέντρου αύτο 
ένθα τρόπον τινα ή κοινή συνείδησις δίδει είς 
τάς διαφόρους αξίας τήν προσήκουσαν τιμήν, 
ζαί αργά ή γρήγορα βασιλεύει έν 
αύτώ ή αλήθεια . ούδόλως εύΟύνεται 
ούτε δια τήν ϋπερτίμησιν τοΰχρυσοΰ, τής 
οποίας αιτία είναι ή οικονομική έλεεινότης τοΰ 
τόπου, ούτε διά τήν ύποτίμησιν τών μετοχών 
τών έκάστοτε ζζταστρεφομένων ανωνύμων Ε
ταιριών καί τραπεζών,α'ι'τινες ίδρυΟεϊσαι έν τώ 
ήμετέρφ τόπφ,καί διευΟυνόμενζι παρ’ ανθρώ
πων ίδ'.οτελών καί άγνωστου προελεύσεως κη
φήνων, ένα καί μόνον σκοπόν είχον νά μετα-

φέρωσι έζ τών θυλακίων τών εντίμων καί ά- 
θώων οίκοκυραίων το χρήμα τό άποκ.τηΟέν διά 
πολυετούς έντιμου εργασίας; είς τά ίδια θυ
λάκια; Καί τούς μεγαλόσχημους αύτούς λη- 
στας at Κυβερνήσεις μας αφήζαν ανενοχλή- 
τους καί ελευθέρους, αναγνωρίζουσαι έν αύ- 
τοΐς τό αναμάρτητου ζαί ανεύθυνου τοΰ Πάπα, 
καί περιωρίσΟησαν είς έξορκισμούς όπως έζ- 
διώξωσι τά κακά πνεύματα, διότι έμμεσος έ- 
ξορκισμός είναι καί ό είσέτι ύφιστάμενος απο
κλεισμός τοΰ είκοσαφράγκου έκ τοΰ Χρηματι
στηρίου—σολοικισμός έζ τοΰ όποιου τά έπελ- 
θόντα τη συναλλαγή καζά θέλομεν αναπτύξει 
είς τό προσεχές φύλλου.

Τό Χρηματιστήριου έκλεισε σήμερον είς τάς 
εξής τιμάς.

Αί τής Έθν. Τραπέζης πρός δρ. 2295 
» 
»
» τοΰ Λαυρίου.............
» τοΰ Πυριτιδοποιείου .
» -—-—·—

» ΉπειροΘεσσαλικής
» Βιομηχανικής . . .

»" Σιδ. Π. Α. Π. .

»
»

»
»
»

245
54, 50
81

109
46, 25

Ή «ολιτική τίΐς ήμέρας

» » 1 » Α. II. » 365
» τών Δημ. "Εργων . » 60 3(4
» τοΰ Σιδ. Θεσσαλίας . » 125, 50
Τά λαχειοφδρα Έθν. Τραπ. » 661
Συνάλλαγ. οψεως έπί Γαλλ. » 177 1(2

» » » Άγγλ . » 44, 85
Είκοσάφραγζον » 35, 30

Χρηματιστήριου Αονβίνου
10,22 Ιανουάριον.

Cheque έπί Ιίαρισίων . δρ. 25, 23
Πάγια Αγγλικά » 107,3’4
’Ρωσσιζά 1894 .... » 96,1(4
Γαλλικόν 3 0(0 . » 100,1 2
Τουρκικόν.............................. » 20.3 4
Ήνοποιημ. Αιγυπτιακόν . » 103,3 8
Ελληνικόν 1881 » 29,-
Μονοπώλια ..... » 30.1(8
Πάγιον.............................. » 25,-

Έν Ά'ιήναιΟ, τή 13 Ίανουαριου 1896.

— · Λ1ή Βουλή Εκλεισε και άνοιξε 
..ωμενη προς

Τΐβτιχά λουτρά
Εί5ιχός τεχνίτης διά' χτενίσματα χυριων.

Φ- ··
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3Δελτίον τών Ολυμπίων

Δελτίον τών Όλνμπίων

II ΕΠΙΣΤΙ1ΜΗ_ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Ό καφές καί ή Ιμφλουέντόα

Κατ’ έτος τον χειμώνα εμφανίζεται ύπό χα
ρακτήρα επιδημικόν ή Ινφλουέντσα. 'Αληθώς 
το ονομα τοΰτο είναι πολύ νέον διά νόσον πολό 
παλαιάν, τής όποιας συζητοϋσιν ακόμη την 
καταγωγήν. Έλέχθη ότι κατά τήν εκθεσιν 
τοϋ 1889 ή νόσος αυτή ένεφανίσθη εν Παρι- 
σίοις έλθοΰσα έκ τών οχθών τοΰ Νέβα, όπου 
ήτο γνωστή ύπό τό όνομα δάγγειος πυρετός. 'Αλλά 
μήπως κατά τούς χρόνους τοΰ αΰτοκράτορος Ί- 
ουλιανοϋ ή ασθένεια αΰτη δέν είχεν ένσκήψει ύπό 
επιδημικόν χαρακτήρα εις τάς ρωμαϊκά; λεγεώ
νας ύπό τό όνομα γρίππη;

'Ολίγον όμως μας ένδιαφέρουσιν οί πρόγονοι 
τής ινφλουέντσας, ήτις όφείλομεν νά όμολογήσω- 
μεν ότι είναι ασθένεια λίαν οχληρά καί ένίοτε 
κακή. Τήν γέννα μικρόβιου τοΰ όποιου τό σχήμα 
ύπό τόν φακόν τοΰ μικροσκοπίου είναι ήκιστα 
καλλιτεχνικόν, ομοιάζει πρός σαλαμάνδραν μέ 
τρεις κυανας κεφαλάς— δηλαδή κάτι τί ώς τήν 
Λερναίαν ΰδραν.

Τό μικρόβιου τοΰτο δέν καταστρέφεται διά τής 
κινίνης, ούτε διά γλυκυρρίζης,άντιπυρίνης ή κρυ
σταλλωμένης ζακχάρεως. Τό κατραμόνερον τώ 
προξενείεύχαρίστησιν, τό ζίζυφον τέρπει αυτό, τό 
θερμόν ρούμιον τό μεθύσκει χωρίς να τό φονεύη, 
ένώ ό κρόκος τοϋ ώοΰ ό διαλελυμένος έντός θερμοΰ 
ζακχαρωμένου ΰδατος τό ευφραίνει, επομένως δέν 
καταστρέφεται είμή όταν τό έπιβάλη ό νόμος ο 
διέπων τήν έξέλιξιν αΰτοϋ.

Έν τούτοι; ή μέθοδος Παστέρ άνεκάλυψε καί 
αύτοΰ έχθρόν πανίσχυρον και οΰτος είνε τό αφέ
ψημα του καφέ Τό μικρόβιου τής ινφλουέντσας 
δέν ανθίσταται ούτε επί δέκα λεπτά τής ώρας.

'Επομένως άμα τή πρώτη προσβολή ύπό τή; 
νόσου λάβετε τρεις, τέσσαρας κυάθους καλού καί 
θερμοΰ καφέ, οΰτω δέ, ένώ τό ποτόν είνε λίαν 
εύχάριστον, καταβάλλετε έχθρόν έπικίνδυνον, 
τόν όποιον οΰδέν άλλο φάρμακου δύναται νά κα
τανίκηση.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Χουσείυ, δ υιός τοΰ μεγάλου Άλή, έγευμά- 
τιζέ ποτέ, δτε είς τών δούλων του άπροσέκτως 
ερριψιν αγγείου πλήρες θερμοΰ πιλαφιού έπί τής 
κεφαλής του. Ό Χουσείν προσβλέπει τόν πταί
στην αΰστηρώς, όστις τρόμων πίπτει εις τούς πό- 
δας του άπαγγέλλων τήν έξής ρήσιν τοϋ Κορα
νίου :

<ΓΟ Παράδεισος ανήκει εις τούς συνέχοντας 
καί δαμάζοντας τήν οργήν των.»

— Δέν είμαι ώργισμένος, λέγει ό Χουσειν 
ψυχρώς.

Ό δούλος έξακολουθεϊ τό ρητόν:
«Καί είς τούς συγχωροΰντας τούς βλάπτοντας

αυτουζ »
— Σέ συγχωρώ, λέγει ό Καλίφης. χωρίς νά 

τόν κυττάξη.
Ό δούλος έξακολουθεϊ ακόμη :
«Ό Θεός ύπέρ πάντα; άγαπμ τούς αποδίδον

τας καλόν άντΐ κακού.»
— Καλά, λέγει ό Χουσειν τείνων προς αυτόν 

τήν χεϊρα, έγείρου’ σοί δωρώ τήν έλευθερίαν καί 
τετρακοσίας δραχμάς αργύρου.

Ό δούλος άκούωυ ταΰτα άναφωνε7 "ετ" δα
κρύων εύγνωμοσύνης : ι Γ■■■_

...................  Α..Λ.ΑΓ... - ’-------------  

σκιάν καί τροφήν καί είς αυτούς ακόμη τούς κατ' 
αύτοΰ λιθοβολοΰντας.

* ·

Λουδοβίκος ό ΤΑ'. εδειξέ ποτέ πρός τον διά
σημου ποιητήν καί κριτικόν Βοαλώ στίχους τι- 
νάς ίδικούς του και τοΰ έζήτησε τήν γνώμην του. 
Ό ευσυνείδητος κριτικός εύρέθη είς δύσκολου θέ- 
σιν, αλλά παρέκαμψε τόν σκόπελον χάρις είς τήν 
ευφυΐαν του.—Μεγαλειότατε,ειπε, τά πάντα εινε 
δυνατά είς τήν Μεγαλειότητα σας’ ήθελήσατε νά 
γράψητε κακούς στίχους καί τό κατορθώσατε.

TOY ΣΔΔΟΝΙΟΙ KAI W ΑΡΟΜΟΥ

Ό λόγος περί χρεών.
— 'Εγώ νά σοΰ είπώ, τό έχω σύσττιμα, ό

ταν κανένας όπου τοΰ χρεωστώ έχη τό 
θράσος νά ιΐτείλη τόν λογαριασμόν του είς 
τό σπίτι μου διά να τόν έξοφλήσω,δέν τόν 
πληρόνω ποτέ.

—Καί όταν δέν σοΰ στείλι,ι τόν λογαρια
σμόν;

—Τότε... περιμένω νά μοΰ τον στείλη.
*

Διάλογος μεταξΰ φίλων.
—Τί έχεις καί είσαι σκυθρωπός;
—Τό πρώτον μου ιλαρά,τό δεύτερον ίν- 

φλουέντζα, τό τρίτον 8ήχα...
- Καί τό δλον;
—Τί τό δλον ; μ ή θαρρής πώς σοΰ λέγω 

αινίγματα; Σοΰ ομιλώ Ota τά παιδιά μου. 
άδελφέ!

Κυρία άνιίκουσα είς φιλανθρωπικήν έπι- 
τροπήν,ένεργεϊ έρανον,άποτείνεταί δέ καί 
πρός πλούσιον φιλάργυρον.

—Δέν έχω, άπαντα οΰτος.
—Τότε πάρετε άπ’ αΰτά, λέγει Λ κυρία· 

ημείς συνάζομεν ίσα ίσα διά τούς μή έχον
τας.

ΘΕΑΤΡΑ-Μ0Υ2ΙΚΗ-ΚΑΔΔΙΤΕΣΝΙΑ-

Τό ιταλικόν μελόδραμα τοϋ πολυθεάματο; μετά τήν 
έπελ.θοΰσαν κρίσιν, έπανέλαδεν ΰπό νέαν διεύθυνσιν μέ 
σφρϊγο; τας παραστάσεις του. εξετελέσθησαν δε μετά 
πολλής επιτυχίας έν αΰτώ ό Ριγολί ττος κάι ή Νόρ
μα. Τά μέλη τοΰ βιάσου άνεδείχθησαν όντως έξαφε- 
τοι εκτελεστά; τών μελοδραμάτων τούτων καί έπε- 
κροτήθησαν ύπό τοΰ συρρέοντος εκλεκτού καί φιλο- 
μούσου κοινού. Διεκρίθησαν ιδίως ή αριστη υψίφωνο; 
παρά Καλδεράτση, ή μεσόοωνος Des landes καί ό ο
ξύφωνος At παραστάσεις εξακολουθούν με αυξουσαν 
επιτυχίαν.

— Καί τό Βαριετέ, συναθροίζει καθ' έοπέραν κό
σμον πολύν εις τήν ευρύχωρον αίθουσαν, θελγόμενον 
άπό τό μπαλέτου. τό όποιον κατέκτησε πλέον τήν 
προτϊμησιν τοΰ κοινού μας Δίνει καί πέρνει είς αύ· 
τό ό Μοντεχρίστος καί άλλα παραπλήσια θεάμα
τα φανταστικά μέ αρκετα πλούσιον ιματισμόν καί σκη
νικόν διάκοσμον.

— Άγγέλεται ότι ή εις τό εξωτερικόν περιοδεύουσα 
διάημος έλληνίς ήθοποιός κυρία Ευαγγελία Παρασκευο- 
ποϋλου. συγκροτήσασα θίασον πολυμελή καί καλώς κα- 
τηρτισμένον προτίθεται νά κατέλθη εις τήν πόλιν μας 
διά νά δώση σειράν παραστάσεων κατά τήν προσεχή 
περίοδον τών 'Ολυμπιακών αγωνων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κατά τά ύπό τής έπί τών 'Ολυμπιακών αγώ

νων επιτροπής άποφασισθέντα, όλίγαι σειραί έδω- 

λίων θά κατασκευασθώσιν έν τά Σταδίω έκ μαρ
μάρου, αί λοιπαί θά γίνωσιν έκ πειραικού λίθου 
καί τινες ξύλιναι. ’Εντός τοΰ ερξαμένου μηνός 
θά γείνη ή εναρξις τής τοποθετξτεως τών ξύλι
νων καθισμάτων, ήτις ταχέως θάπερατωθή.
— Ή έπί τής ύποδοχής τών άφι^θησομένων διά 
τούς αγώνας ξένων έπιτροπή συνεωήθη μετά του 
ένταΰθα αγγλικού πρακτορείου Εούκ περί τής 
δεξιώσεως αύτών.
— Ή εις τό Στάδιον είσοδος κατά τάς έξ ήμέρας 
τών αγώνων άπεφασίσθη ύπό τής έπιτροπή; να 
γείνη δι ’ εισιτηρίων.Οι προσκεκλημένοι θά εχωσι 
τήν είσοδον έλευθέραν, ώς καί οί καταβαλόντες 
ύπέρ τοΰ σκοποΰ.
— 'Εκτός τών ύπό τοΰ μεγατίμου κ. Άβέρωφ 
δωρηθεισών εννεακοσίων χιλιάδων δραχμών, το 
ταμεϊον τής επιτροπής εχει προσέτι έτέρας 480 
χιλ. δραχμών έξ εισφορών καί έράνων. ποσόν τό 
όποϊον μέχρι τών αγώνων μεγάλως θέλει αύ- 
ξηθή.
— Ή έπί τών 'Ολυμπίων έπιτροπή άπεφάσισεν 
όπως συστήση μεγάλην έξ έμπορων επιτροπήν 
πρός συλλογήν έράνων έν ΆΟήναις καί Πειραιεϊ

—Σύσκεψις έγένετο κατ' αύτάς μεταξύ τοΰ 
Δημάρχου ’Αθηναίων, τοΰ διευθυντού τής ’Ασ
τυνομίας καί τοΰ διευθυντοΰ τών Δημοσίων έρ
γων περί τοΰ ζητήματος τής καθαριότητος τής 
πόλεως.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ 'Μ

Άπηνης από τίνος καταφέρεται ή Μοίρα κατά 
τής άνθοστεφοΰς τοΰ Ίονίου νήσου. Ώς νά μή 
ήρκουν αί συμφοραί αί ένσκήψασαι ραγδαίως είς 
τήν άτυχή Ζάκυνθον, δ θάνατος άσπλάγχνως 
άρπάζει ΐνα μετά τόν άλλον τούς εΰέλπιδας ποι- 
ητάς της. Μετά τόν δύσμοιρον Μάργαρην, ύπέ- 
κυψε κατ’ αύτάς έν ακμαία ετι ήλικίφι κατα- 
βληθείς ύπό αδυσωπήτου νόσου ό ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΗΛΙΑΚΟ ΠΟΥ"ΛΟΣ. λυρικό; ποιητής τρυφερός 
καί έλεγειακός, δημοσιεύσας κατά καιρούς διά
φορα στιχουργήματα πλήρη άρμονίας καί περι- 
παθείας, καθώς καί αξιόλογα πεζά έργα. Ό άω
ρος θάνατός του κατελύπησε τήν κοινωνίαν έν ή 

καί παρ' ή καταλείπει κενόν δυσαναπλήρω- 
ον. Συμπαθή νεκρολογίαν εδημοσίευσεν επί τή 

στερήσει του ό νεαρός καί φιλόμουσος συμπολίτης 
του. κ Κώστα; Καιροφύλας.

—Ταυτοχρόνως σχεδόν ανεπαύθη εν Κυρίω εν- 
νενηκονεούτης τήν ηλικίαν ό διακεκριμένος ιστο
ριογράφος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ Τύπος άν- 
δρός άγάθοΰ,αρχαϊκός τά ήθη καί εμπλεως φιλο
πατρίας. κατηνάλωσε τόν μακράν του βίου εί; 
τήν ιστοριογραφίαν τής ιδιαιτέρας του πατρίδες 
καί τής Έπτα-ήσου, μετά σπάνιάς φιλοπονίας 
συναγαγών καί δημοσιεύσας αξιόλογου ιστορικήν 
ύλην. Έξασκήσας τό διδασκαλικόν επάγγελμα 
έκ νεότητάς του έοίδαξε τρεϊς όλα; γενεάς συμ
πολιτών του καί κατέλιπε παρ' αύτοϊς μνήμην 
αγαθήν καί ευλογητήν.

»ΑΑΗΑΟΓΡ«ΦΙΑ

X. Λ.Π.Σου Ένταΰθα. 'Ακατάλληλον — I. Ο. 
Ράμλίον. Τά ζητούμενα φυλλάδια άποστελλονται. 
Οί στίχοι ακατάλληλοι δυστυχώ;. — Ίω. Ν. II... 
Ένταΰθα. Καλή ή Ϊδέα. άλλ’ ή έκτέλεσι; τών τε
λευταίων στίχων εινε ολίγον baroque. — Λυγνεϊ- 
Ένταΰθα· Πολύ κοινόν.

51ΟΙΝΟΣ ΚΟΛΑ

Ό οίνο; οότο; παρασκευαζόμενο; δι' Ισπανικού 
βί,ου Μάλακας περ.έχε. έ· διαλύσει άπαντα τά ένεργα 

Ι συστατικά τών Καρύων τού Κολά είνε λύαν ωφέλιμα 
χατά τή; νευρχσθενεία; -λωρώσεως. αναιμία; δυσπε- 

» ψία; γαστραλία;. χρονοίο; διαρροία;. παθήσεων τή; 
,αρδίας, γενικής άτονίας καί άνικανότησος. Ί ν Ά- 
Ιήναις. παρά τώ Φαρμακειω Κρίνου 171-17, όδο; Αι

όλου.
Οίνος Κολά Κρίνον

ΕΙΣ ΤΟ

ΠΑΡΙΣΙΝΟΊ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

Αγκαθιΰρΰθη τό τελειότερον άθηναϊκόν—= ΕΡΓΟΣΤώΕΙΟΝ ΣΟΚΟΑΜΣ/^
Οδοε ΣΤΛΔΙον 18

-

Σ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ 
ιατρο-χειρουργικον 

δ. ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ
Ίατροχειοουγοίί

32—Όδός Εΰριπίδου—32
Νοόήματα χειρουργικά, Συφιλιδικά. Νευρικά. 

Μητρικά, ρινός, ωτων, λάρυγγο; κτλ.
Νεώτερα ονοτήματα Ηεραπείας Βακτηρι- 

οθεραπείας. Ί'ροθεραπεία;, Κοιμασοθεραπεία;. Γ-νε- 
σοθεραπείας, οξυγονοθεραπεία;. μεταλλο-θεραπεΐας,’Α- 

ερο-θεραπεία;, Υδρο-θεραπειας.
Ίδιαίτεραι αϊθουοαι διά τά διάφορα νοσή
ματα πρός θεραπείαν.

Elearici^-JAa.ssagc-Scientifi'lv.epxil'ceTisMxons 

instalatious ecc.
’Ιδιαιτέρα αΐθουοα τοΰμηχανήματος τής 

άνωτάτης'θερμοκρασίας διά τούς πάοχον- 
τας τούς πνεύμονας ιφθίόιν - ίμφύόημα 
χρονίαν βρογχίτιδα κτλ.)

Ό άιλθενής πάντοτε λαμβάνει τήν διά- 
γνωόιν καί θεραπείαν τον έγγράφως. 
Ώραι ίπιάκέ'φεων 9 1)2—Ικαί 3—8.

ΑΤΜΟΜΪΛΟ1

η Βοςτωνη
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

43—"Οδό; Σταδίου (άντιχρύ Αρσάκειου)—43

Τά έκλεκτετότερα καί άριστοκρατικώτερα ΕΙΔΗ της 
γραφικής ύλη;

Χάοται δι’ ενχας
Κατ-αύτάς όέ «λουσίσ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΘΥΡΜΑΤΩΝ

Διά παιδία
Τ<ί ι ου,ήιότΓ' α Χηιστουγενιάτικα 

καί 1ΐ.·ωτ χ'1··νιώτικα δώρα.
•Επωφελήθητε τής ευκαιρίας.

Δ. Σ. Λ0ΥΜ0Υ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ

Τιμολόγιον αλεύρων τοϊς μετρητόν. 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη ποιότης............................><π. 46
... ..................................................................................... 
ΑΖΥΠΜΑ Ρωσσ!«< εκλεκτή Α'..................... ■
ΑΛΕΥΡΑ ΑΑΑ'.............................. ........................

• ........ ......................................................... ’1
- . πιτυρατα.............................................. «

• δεύτερα.............  "......... ’ ^6
■ ’Ρ!τα.................................................. ' '

Π1ΤΪΡΑ χονδρά................................. ■.............. ' *
. ψιλά..............  ·_........_ * 16

Οϊ άγοράζοντε; διά τό Εξωτερικόν άπαλάσσονται 
τοΰ τελωνιακοΰ τέλους τών 6 λεπτών κατ’ οκάν έκτος 
τών πιτύρων.

Γ. Ε. ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ 

ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

Γρ ,λειαι έπισκιυαί ώρολογίω. καί τών
Τ θεωρούμενων. Όλα τα μηχανήματα της ωρο<ογο- 

I ποιία; εί; ένέργε.αν πώλησ.ς «ντο; είδους ωρο
λογίων. ’Εργασία εγγυημένη.— Οοος ΑίολιΌ. ■ ·

Η ΓΑΛΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΥ ΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΣΑΕ 

παρά τά Χαντεϊα.
Καθαριοτης άζρα,περιποίησιςμοντδ'./.ή. δω

μάτια ιδιαίτερα δι’ οικογένειας.
Όλοι ci κοιλιόδουλοι έκεϊ πρέπει να τρώγουν.

Έφθασαν
έξ ’Αγγλίας και Γαλλίας εις 
τό παρα τή πλατεία Αγίας 
Ειρήνης

ΚΩΝΣΤ. ΤΣΟΎΜΗ
TO τελειότερα και κομψωτερα μεταξωτά 
ruanchetlee τά όποια κυριολεκτικώς θα τρελ- 
λάνουν κόσμον.

Έκεϊ επίσης εύρίσκει τις -χιλιων ειδών
Χ.ρυβ& πανέργς»

τά ώραιότερα καί ίδιοτροπώτερα 
μ.ποι»χίτιχ

καί τέλος παντός είδους φυσικών άνθέων, _

Καπέλλα άγγλικα 
<7 ηρωτίοτης ποιότητας 

' ΛΑΙΜΟΔΕΤΛΙ
διαφόρων ειδών και

-C ,

Ο 
-<I < ποιοτήτων.

Ρ Ύποκάμνία καί φωκολ 
\^· όλων τών άοιθμων

κουμπιά κτλ.

Ν ΠΥΡΡΟΣ εμπ°ρορραπτης
'Επί τριετίαν τελειοποιηθείς

Ιν Παρεαίοις
Ό μόνο; ράπτη; πού καί τού; καμπούρηδες τούς

κάνει idouc.
νά έχετε κορμιά κυπαρισσένια ; 

τρέξααε έκεϊΘΕΛΕΤΕ-4>-^ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΝ
Όδός Γεωργ'ου Σταύρου άριθ. 6. παραπλεύρω;

■Εθνικής Τραπέζκς-

ΕΡΓΟΣΤΑΣ1ΟΝ 
αςπρορρουχων

ΧΑΡΑΔΑΜΠΟΥΣ ΓΕΟΥΡΓΑ
Στοά ΜελαάοιΟ. 13

'Εκθέτης τής διαρκούς βιοτεχνικής έκθέ- 
σεως. Ιίάντα τά είδη γυναικείων καί ανδρικών 
άσπρορρούχων ύπό τήν διεύθυνσιν δοκίμων κοπ- 
τριών. Όλα- αί μελλόνυμφο·, έκεϊ παραγγελ- 
λουν τάς προίκας των τάς οποίας αναλαμθανει 
τό κατάστημα μέ έγγΰησιν καί ιδίαν ευθύνην 
του.Έν τώ καταστήματι ΰπάρχει μεγάλη πα- 
ραρκαταθήκη έτοιμων άσπρορρούχων δι ολα 
τά γένη.

Τιμαί εκτός παντός συναγωνισμού.

ΚΟΜΜΩΊΉΡΙΟΝ
ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΑΕΙΟΝ

Λημ.ητρ£ου KuptaxoO
21 Όδός Σταδίου 21 

[Γωνιαΐον μργαζεϊον οικίας Ν Κωστη] 
•Αρώματα παντός είδους εκλεκτά. Σάπωνες, Πούδρα·, 
Λοξάρια. Κόνε.ς. Ψήκτρα;. Βαφαί εκ των καλλίτερων 
έργοστασίων 'Αγγλίας καί Γαλλίας Κολωνία εγχώριος 
άμιλλωμένη πρό; τα; ευρωπαϊκός, Γδωρ θυμου δι 
ρωματικά λουτρά. "Υδωρ κινίνη;

Ειδικό; τεχνίτη; διά κτενίσματα κυριών.



Δελτίον τών 'Ολυμπίων

ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ

Λξε0τιμ.οε κύριοι ! !

πρός τόν
, άτερεότητα 

βραβευθέντων

236 — ΧαντεΤα —

TOJ ΠΡΩΤΟΝ ,ΪΔΡΥΘΕΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
τό πρώτον

έν τών έν Άθήναις ώς
κομ^όττητα, ελαφρότητα 

των πίλων τον
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΚΘΕΣ1Ν ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΝ 

ΟΛΎΜΠΙΩΝ

«ΑΠΕΛΛΑ χωρίς ΚΟΛΛΑΝ
Άποζημιοϋται μί τό διπλάσ.ον τής τιμής δ πελάτης τοΰ οποίου άποδειχβή ότι είχε 

κολλάν.

Ι'ειχπούπλικαις, Μαλακά Καπέλλα
ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Παραδίδονται 10 ώρας μετά τήν παραγγελίαν 
ΐί2>β — ει<· τά Χαντεϊα— ίίίΚ»

ft.

ΣΛΛΤΕΙΣΟΤΟ ΖΑΜΠΟΝ

I Ιαντσετα καπνιστέ,

ΚΟΤ.ΤΓΓΝΙΑ e Φιλέτο χαπνισ-όν

«?»> W»WA
ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ

Λοχχανίχα καπνιστά 
[Μ/μησις Γαλλ«χτ(|

ΣΑΛΤΣΙΣΟΤΟ
| μίμησις Βιρώνηε 1

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
[μίμησις Μιλάνου]

ΠΗΚΤΗ

Λαρδί αχαπνιστο

Γ/ώσσαι καπν-.σ-αι

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ
Ιϊρός την ανατολικήν πλευράν τής Νέας 'Αγοράς

"Ολα τά είδη τών χοιρινών
'Εκλεκτά καϊ Εΰόιινά

Δ Ο Κ I Μ Α Σ A Τ Ε 
δάοτ γνωρίζετε νά τρώγετε καλά

———-
EAATKltOTU

] μίμησις Μιλάνου

ΜΠΟ'ΝΤΛΙΝ

Ξυγχι λνωμίνο

. ,-------
ΓλΜβσαι a la Russa

XOTF· ‘ΜΗΡΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ 
ΔΑΜΑΛΙΔΟΚΟΜΕΙΟΝ 

H ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Β
Καταοτισδέν κατά τά τελειότερα Ελβετικά 

καί Γαλλικά ΔαμαλιδοκομεΓα, άτινα αυτοπροσώ
πως έπεσκέφΟη ό κ Α. ΚΛΛΛ1Β0ΚΑΣ, διευ
θυντής αύτοϋ, παράγει δαμαλίδα άγνοτάτην ύπό 
αύστηροτάτην άντισκψίαν παρασκευαζομένην.

Σωληνάρια διά 3 —ί άτομα δρ. 1.50 
. . 6-8 ■ · 2.25
. .16-18 ■ · 3.50

ΤοΓς κκ. ίατροΓς. φαρμακοιοιοΓς, ώς και διά με
γάλα ςποσότητας, γίνεται έκπτωσις 15 0(0

ΑΠΕΓΘΥΝΤΕΟΝ
Έν Άθήναις παρά τώ ΐα-.ρώ Α. Καλλιβωκά 

οδό; Μαινάνδρου, 59. παρά τόν άγιον Κωνσταν
τίνον.

Έν Πάιραις, έν τώ φαρμακείο» Καλλιβωκά.

1
ί Ί>- ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ : 1

ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ κα. ΚΟΡΝΙΖΩΝ
.1 ® Θ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ & Κ. ΚΟΤΤΑ Β
’ Εν Αθηναίε, όδός Αίολον. έναντι μεγάλης οϊκέας Μελά άριΟ. 174

NfK=< Κάτοπτρα παντός είδους — έπιπλα πολυτελή ΤΛό. φ./
Έπϊνυυ,ΐα πλακίια είκόνων και παραθύρων — Φωτογράφοι —

Λν Ελαιοτυπιαι και άκουαρέλαι— ΓΙλαίοια έκ πλους κτλ

3
*Όλα εκλεκτά — "Ολα ενθηνά

~ζ>

Τό επί τής όοοΰ Σταδίου καί απέναντι τόϋ Υπουργείου τών Οικονομικών

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ Η ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΚΟ6ΟΥ

ι είναι τό μόνον τέλειον εργοστάσιου πρός κατασκευήν τών κομψότερων επίπλων τραπεζαρίας 
παντός είδους,— Εν μόνον βλέμμα άρκεί οπω; πεισβή τι; περί τής στερεότητος τή; εργασίας. 

Όσοι θέλουν ·;ά στολίσουν τά σπήτια τους άς τό έπισκεϊ-ίιοΰν, διότι είναι τό εύΟτ,νοτερον 
τοϋ είδους του.

αδίου καί αζέναντ·

Ιυποις >Κορίννης· Όδός Φωκίωνυς άριΟ. 5.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τώ κ. Ιίαλλιβωκα 
κα&' έχάστην 2—1 1(2 μ μ. "Εκαστον άτομον 
έμβολιάζιται δι’ ίδιου καινουργούς νυστεριού, δι 
οΰ ούδείς άλλος εμβολιάζεται. Τοιαϋτα νυστέρια 
χρησιμοποιούμενα 8ν. δι' έκαστον άτομον, ίκόμι-
σεν επίτηδες ό κ. Καλλιβωκάς κατά τό τελευ· ] 
ταϊον έν Ευρώπη ταδείδιόν του

■ ■----------------------- i------

ΜΥΡΟΠΟΙΕΙΟ^*
Μ® ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΝΝ. ΛΙΑΠΗ

ΙΙρομηΟι-ι τοϋ ττίς Βασιλικής Αύλης. 
ΕΡΓΟΣ 1 ΑΣΙΟΝ

Όδός 'ΑσκλήιΜου παρά ιήν Γαλλικήν Σχολήν. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρά τά ΧαυτεΓα.

ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 
τών έτών 0*91 — 189S Πω- 
λοΟνται είς τό Γραφεΐον τών Ό λ υ μ- 
- ί ω ν (όδός Σταδίου 40) είςτιμήν Λίαν 
εύΟηνήν.


