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ΑΘΗΝΑI, τή 20 'Ιανουάριου 1896.

ΠαρακαλοΟνται οί συνδρομ.ηταί μας 
t είδοποιώσι τδ γραφείου δταν δέν λαμ- 
ίνωσι τδ ψύλλον έγ-ζαίρως.

Οί έν Πάτρα’.ς συνορομηταί μας πα- 
tκαλούνται πάσαν αίτησιν αύτών νά 
-ευΟύνωσι πρδς τδν ανταποκριτήν μας

Κωνστ. Άνδροΰσσον, διευθυντήν τοϋ 
βλιοπωλειου ή « Εστία».

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Τό υπερβολικόν τού ψύχους κατά τήν λή- 
σαν εβδομάδα, έπέδρασε φαίνεται και έπί 
ιν έν τώ Χρηματιστηρίω άξιων (τάς όνομά- 
μεν ά ξ ί α ς όπως ποιήσωμεν χρήσιν τού 
ωστοΰ όρου καί έννοηθώμεν, ένώ ήδυνάμεθα 
τάς άποζαλέσωμεν έν ολη τή ευσυνειδησία 

ν α ξ ί α ς , διότι αύτα: είναι αί πιστωτικά!. 
Δημόσια "Εργα, οί Σ. Α. Π. Π. αί Πα- 

λλήνιοι, αί Βιομηχανικά·,ή Ίνφλουέντζα— 
αιρούμεν τάς μετοχάς τής Τραπέζης Άθη- 
>ν διά το ά σ κ α ν δ ά λ ι σ τ ο ν ) α: όποΐ- 
παγώνουσαι έκ τής έπικρατούσης απραξίας 

ιετιμήθησαν κατά τινας μονάδας. Μή έχον- 
ς όθεν τίποτε τό σπουδαΐον νά άναγράψω- 
:ν έκ τής κατά τήν έβδομάδα ταύτην Χρη- 
ιτιστικής κινήσεως, έπανερχόμεθα έπί τοΰ 
ίίκου και άδικαιολογήτου αποκλεισμού τοΰ 
ζοσαφράγκου έκ τοΰ Χρηματιστηρίου.
Καί έν πρώτοις ας έξετάσωμεν κατά πόσον 
αποβολή τοΰ είκοσαφράγκου έκ τοΰ Χρη- 
ιτιστηρίου δύναται νά παρεμποδίση τήν ύ- 
ιρτίμησιν αύτοΰ. Είναι γνωστόν οτι έν τοϊς 
ρηματιστηρίοις κανονίζονται αί τιμαί τών 
χοίρων άξιων, έμπορευμάτων, προϊόντων και 
μισμάτων τή συμπράξει τοΰ κόσμου όλου, 
αύτοϊς υποκύπτει δεχόμενος τήν έκάστοτε 

μήν και ό ζάπλουτος τραπεζίτης όπως καί 
έσχατος μικροκεφαλαιοΰχος, άλλοίμονον δέ 
; τόν τολμητίαν έκεϊνον όστις στηριζόμενος 
ινον είς τον όγκον τών κεφαλαίων του ζητεί 
ιΟαιρετως νά έπιβληθή είς τά έργα τής κοι- 
|ς συνειδήσεως, θαττον ή βράδιον κατασυν- 
ιίδεται. Παραδείγματα τής άληθείας ταύτης 
ιάρχουσι πλεΐστα, είς τό ήμέτερον Χρημα- 
ττήριον αριθμεί δεκάδας θυμάτων. Τί δέν 
θυμεϊται τήν κατά τά 1883 έκδασιν τοΰ τί
λματος τοΰ γνωστού συνδικάτου έπί τών με- 
χών τοΰ Λαυρίου, ολόκληρα εκατομμύρια 

έξηφανίσθησαν—καί δέν έπρόκειτο περί κερδο
σκοπίας έπί τοΰ είκοσαφράγκου τήν τιμήν τοΰ 
οποίου οΰδ' αυτός ίσως ό Ρότσιλδ ήδύνατο νά 
ρύθμιση, άλλα περί μετοχών Λαυρίου τών ό- 
όποίων ό αριθμός ήτο ώρισμένος, 75 χιλιά
δες τοιούτων μετοχών ΰπήρχον κτί όχι περισ- 
σότεραι, καί έπίστευσαν οί άνθρωπο: τοΰ τότε 
συνδικάτου ότι έγκλείοντες τά 3)4 τών μετο
χών τούτων είς τά ίδια χρηματοκιβώτια ήδύ- 
νοντο νά άναβιβάζωσι καί καταβιβάζωσ: τήν 
τιμήν αύτών κατ’ αρέσκειαν, λησμονοΰντες 
τήν φοδεράν καί ακατανίκητου δύναμιν τών αν
τιπάλων των—τής όλότητος δηλονότι, ή ο
ποία ψνχήν έχε·, τήν κοινήν συνείδησιν.

Καί έάν ή δύναμις αύτη τής κοινής συνει- 
δήσεως είναι τόσον ισχυρά προκειμένου περί 
εταιρικών άξιών, πας τις δύναται νά έννοήστ, 
οποία είναι αυτή προκειμένου περί είκοσαφράγ
κου, περί νομίσματος δηλ. τοΰ οποίου ό αριθ
μός είεαι άπεριόριστος καί είς τήν διακανόνι 
σιν τής τιμής τοΰ οποίου λαμβάνει μέρος καί 
ό έσχατος πολίτης.

Καί έν τούτοις έπίστευσαν αί Κυβερνήσεις 
μας, ότι ό Α. ή ό Β. τραπεζίτης ήδύνατο 
κερδοσκοπώ·? νά άναβιβάστ, προς ίδιον όφελος 
τήν τιμήν τοΰ είκοσαφράγκου έν τώ Χρημα- 
τιστηρίφ, ή νά διαπράττη τήν μαγείαν αύτήν 
άτιμωρητεί. Πτωχοί τραπεζΐταί μας '. δ'.α- 
μαρτυρηθήτε είς τήν συκοφαντίαν ταύτην δι’ 
όλης τής δυνάμεως τών πνευμόνων σας ! εί- 
πέτε είς τούς κυρίους αύτούς ότι δέν έχετε 
τήν δύναμιν αύτήν τήν οποίαν σας αποδίδουν, 
ότι έάν ήθέλατε επιχειρήσει, αστειευόμενοι έ
στω, νά άναδιδάσετε τήν τιμήν τοΰ εικοσα- 
φράγκου ενάντιον τών νόμων τής προσφοράς 
καί ζητήσεως, ήθέλατε εύρεθή φορτωμένοι μέ 
χιλιάδας είκοσαφράγκων είς τιμάς ύπερβολί- 
κάς, τάς οποίας, όπως ξεφορτωθήτε. ήθέλατε 
πραγματοποιήσει ζημίαν αρκετών χιλιάδων 
δραχμών χάρτινων. ’Αλλ’ ό άποκλεισμός τοΰ 
είκοσαφράγκου έκ τοΰ Χρηματιστηρίου γίνε
ται πρόξενος καί μεγάλων ζημιών τώ εμπό
ριό). διότι πολλοί έμποροι έχοντες νά έμβα- 
σωσι χρυσόν, δυσκόλως σήμερον δύνανται νά 
προαγοράσωσι όπωσοΰν μέγα ποσόν συναλλάγ
ματος, καί τοΰτο διότι άφ' ενός στερούνται 
πολλάκις τών υπερβολικών ασφαλειών τας ο
ποίας άπαιτοΰν οί τραπεζΐταί, άφ ’ ετέρου ή α
γορά δέν είναι πάντοτε πρόσφορος δια μεγα- 
λας άγοράς, φοβείται δηλαδή ό τραπεζίτης νά 
έκτεθή εις πώλησιν μεγάλου ποσού, μή ων 
βέβαιος οτι Οά σκεπάση τό ποσόν αύτό εγ
καίρως είς άζημίας. Ένώ ότε τό Χρηματι
στήριου είχεν ανοικτάς τάς ΙΙύλας εις τό ει- 
κοσάφραγκον. Ό σιτέμπορος λ. χ. Πειραιώς 

οστις προϋπέθετε πώλησιν τοΰ έμπορεύματός 
του, έπραγματοπσίει έν ροπή οφθαλμού μέ έ
ναν μόνον λόγον τόν όποιον έλεγεν’είς τόν 
μεσίτην του αγοραστήν πολλών χιλιάδων εί- 
κοσαφράγκων έπί μελλούση παραδόσει.

Καί αί διακυμάνσεις τής τιμής τοΰ είκο
σαφράγκου έν τώ Χρηματιστηρίω είναι πολύ 
κανονικώτεραι τών σημερινών έπί τοΰ συναλ
λάγματος, διότ: τά άντικρουόμενα συμφέροντα 
έν τώ Χρηματιστηρίω είναι πολλά, καί ό ύ- 
περτιμητής άντιπράττει είς τόν ύποτίμητήν, 
όπως καί ό ΰποτιμητής είς τόν υπερτίμησήν, 
και δι αύτό βλέπομεν πωλούμενα ή άγοραζό- 
μενα 40, 50 χιλιάδες είκοσάφραγκα μέ δια- 
κύμανσιν 30 ή 40 λεπτών τό κομμάτι, ένώ 
σήμερον άν ζητηθώσιν άποτόμως έν τή άγορα 
200 χιλιάδες φράγκων τό συνάλλαγμα θά ΰ- 
ψωθή 6 ή καί περισσότερα λεπτά, ήτοι 1)2 
δραχμήν τό είκοσάοραγκον !

Καί αύτοί όμως οί τραπεζΐταί δέν έμειναν 
αζημείωτοι έκ τής άποβολής τοΰ είκοσαφράγ
κου έκ τοΰ Χρηματιστηρίου, διότι μή δυνάμε- 
νοι πολλάκις απέναντι πωλήσεων τάς όποιας 
έκάστοτε ένήργουν νά σκεπασθώσι δι' άλλου 
τρόπου, κατέφευγον είς άγοράς Πατρινοΰ συν
αλλάγματος, τοΰ ύποίου ή πληρωμή άπεβλήθη 
διά τάς ’Ελληνικά: καλένδας, ένώ άν είχον 
πρόχειρον τό είκοσάφραγζον τοΰ Χρηματιστη
ρίου συντόμως καί ασφαλώς θά έρρύθμιζον τάς 
έργασίας των.

Το Χρηματίστήριον έκλεισε σήμερον είς τάς 
έξής τιμάς.

Αϊτής Έθν. Τραπέζης πρός δρ. 2250
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II ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΝ
Ή βρογχΐτις.

Ένεκα τών αποτόμων μεταβολών τοϋ καφοΰ 
πολλοί άνθρωποι προσβάλλονται εκ καταρροής, 
γρίππης καί βρογχιτιδος. Φάρμακον εΰΟηνόν άμα 
καί άπλοϋν δύναται νά θέρη τήν θεραπείαν τών 
νόσων τούτων, ψήσατε καλώς είς την στακτήν 
τρία λευκά κρόμμυα, θρυμματίσατε αύτά και ά- 
ναμίςατε μετά κόνεως ζακχάρεως λαμβάνοντες 
έκ τούτου μέρος τήν πρωίαν, τήν μεσημβρίαν 
καί την εσπέραν. Δια τοΰ μέσου τούτου θα α· 
ποφύγετε τάς επισκέψεις ίατροϋ.

—Δι’ αύτό και έγώ είς τό γράμμα υπέ
γραψα μέ τό δνομα τοΰ άντιδίκου μου.

-W-
Νεάνίς τις Εξομολογείται πρός τόν πνευ

ματικόν της. Αμάρτημα δέν έχει διαπρά- 
ξει καί είς δλας τάς Ερωτήσεις άπαντμ 
άρνητικώς.

—Μά τότε λοιπόν, λέγει ό πνευματικός 
άδημονών κάπως, πήγαινε ποοτήτερα 'ά 
κάμτις τίποτε και ύότερώτερα νά έλθιις 
ό' Εμέ!

Ό φωτιΰμός διά τϋς «ίταφίδος.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό Καρδινάλιο: ΜαζαρΓνος διηγείτο συχνάκις 
μετά οαιδρότητος ότι έν Ρώμη εύρισκόμενος η
χούσε τόν Πάπαν Ούρβανόν Η' δυσανασχετοΰντα 
διά τάς αξιώσεις μιας εύγενοϋς οικογένειας καί 
αναφωνοϋντα έν τή όργή του: «Αυτοί οί άνθρω
ποι εινε ανυπόφοροι' τούς άνεκήρυξα άγιον ένα 
τών συγγενών των, όποΰ δέν τό ϋξιζε, καί α
κόμη έχουν απαιτήσεις!

• ·
Περί τοϋ διάσημου γάλλου γλύπτου Πρεώ διη

γούνται τό έξης άστεΐόν ανέκδοτον.
Πλούσιος βιομήχανος. άλλ’ούχ! καί πολύ φι

λόκαλος, παρήγγειλεν αύτώ νά τοϋ κατασκευάση 
τήν προτομήν του, ήν έπλήρωσε γενναίως.Μετά 
τινας ήμέρας ό υπηρέτης έξ απροσεξίας εΟραυσε 
τήν ρίνα τής προτομής καί ό βιομήχανος τήν ϊ- 
πεμψε πρός τόν γλύπτην νά τήν διόρθωση, ώς 
νά έπρόκειτο περί αγγείου τινός ή έπίπλου. Ό 
Πρεώ ΟυμωΟείς ύπεσχέβη ότι θά τήν διόρθωση καί 
θά τήν έπιστρέψη έντός τής ήμέρας, τοϋθ' όπερ 
κα! επραξεν.

Άλλά μετ’ ολίγον ό βιομήχανος, παρετήρησεν 
ότι αί μυιαι κατά προτίμησιν καί μετ' επιμο
νής έκάθηντο εις τήν μύτην τής προτομής του. 
Έτερον περίεργον φαινόμενου ήτο ότι τά δύο μι
κρά του τέκνα ήρχοντο πολύ συχνά νά έναγκα- 
λίζωνται καί ν’ άσπάζωνται τό μαρμάρινον ο
μοίωμα τοΰ πατρός των.

Άλλ' εκείνο τό όποιον τόν έξέπληξε περισσό
τερο» ητο ότι μετ’ ολίγος ήμέρας ή ρίς ήρχισεν 
έπαισθητώς να σμικρύνηται. Άπό γρυπής όποΰ 
ητο κατ' άρχάς, κατήντησε βαθμηδόν σιμή.

Πλησιάζει, έςετάζει καί έξηγεΓ τό φαινόμενου 
ΊΙ μύτη ητο άπό ζάχαριν!

ΤΰΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Διάλογοι.
—Τί δγεινε ή δίκη σου;
— Τήν έκέρδηιία φίλε μου,μέ ένα μέσον 

εύκολώτατον.
—Ποιον;
—Τήν προτεραίαν τής έκδόθεως τής ά· 

ποψάσεως έστειλα είς τόν πρόεδρον μέσα 
είς ένα γράμμα πεντακοσίας δραχμάς.

— Μά αυτός είνε εντιμότατος άνθρωπος! 
αύτό Οά ίγίνετο ίσως άφ··ρμη να την χά
σης.

Νά ποΰ έγινα κ’ εγώ σταφίδα'... Λρίστε 
λοιπόν. τώραΣπυοόπουλε.νά μέ άνάψμς!...

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

— Έντός τοϋ παρόντος μηνός, ώ; λέγεται, τελε- 
σθήσονται δημοτελώς τά αποκαλυπτήρια τοΰ άνϊρι- 
άντος τοΰ Βύρωνος, τοΰ γενομέιου δαπάνη -ού μακα· 
ρίτου ομογενούς Δ. Στεφάνοβικ Σιυλίτση. ΙΙρός τοΰτο 
άφίκετο ίκ Κωσταντινοπόλεως ό ίπιφανής λόγιος κ. 
Χριστόφορος Σαμαρτσίδης, όστις θ’ άπαγγείλη κατά 
τήν τελετήν τό κατάλληλον ποίημα όπερ διά τήν περί· 
στάσιν ταύτην συνέθετο εις άρμον.χήν καθαρεύουσαν 
γλώσσαν, νευρώδες καί πλήρες λυρχής εξαρσεως
—Εις τάς προθήκα: τοΰ καταστήματος Πίπα,είς τήν 

οδόν Σταδίου, ό κ. Μαντζάκο: έξιθηκε pastel παρι- 
στών τήν μικράν δεσποινίδα Άντονοπούλου. Ό κ. 
Μαντζάκο: ήτο γνωστός μέχρι τοϋδε ώς λεπτός και 
καλαίσθητος γελοιογράφος, ούχ! δέ άπαξ αί γελοιογρα- 
φίαι του εις τό ΆιΙήναιον προυκάλεσαν τήν γενικήν 
επιδοκιμασίαν και μεγάλως έξεημήίησαν Ήδη ό κ. 
Μαντζάκο: παρουσιάζεται και ζωγράφος αξιόλογος, το 
παότέλ δέ τό όποιον έξεθηκε τώ Ιδωκεν ευθυς δια
κεκριμένη» θέσι» μεταξύ τών καλλιτεχνών μας. Απα
λόν, μέ γραμμάς γλυκείας καί έντονον; συγχρόνως έχει 
ώραίαν φωτοσκίασιν καί εκφρααιν ζωηρότατη ν, εν -,ενει 
δε αποτυπωμένην τήν σφραγίδα επιμελούς και ευίλ- 
πιδος εργασίας. Πληροφορούμενα ότι ό κ. Μαντζάνος 
ένθαρρυνθε'ις διά τό έργο» τοΰτο και ύπ' αύτών τών 
διδασκάλων του,εργάζεται ήδη μετά ζήλου και είς άλλα 
έργα, τά όποια τό κοινόν περιμένει μέ τήν αύτήν πάν
τοτε επιτυχίαν.

ΑΤΜΟΜΥΛΟΙ

Δ. Σ. ΛΟΙΜΟΙ*
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ

Τιμολόγιου άλενρων τοϊς μετρητοΐς 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη τοιότη:....·.....................λεπ. 46
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ΑΛΕΥΡΑ ΑΛΑ'.. ........ . .. .’------
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Ό οίνος ούτος παρασκευαζόμενος δΓ 'Ισπανικού 
οίνου Μάλακας περιέχει έν διαλύσει άπαντα τά ένεργά 
συστατικά τών Καρύων τοΰ Κολά είνε λύαν ωφέλιμα 
κατά τής νευρασθενείας χλωρώσεως, αναιμίας δυσπε
ψίας γαστραλίας. χρονοίας διαρροίας. παθήσεων τής 
καρδίας, γενικής ατονίας καί άνικανότησος. Ή» Ά- 
θήναις. παρά τώ Φαρμακείο) Κρίνου 171-17, όδός Αι

όλου.
Οίνος- Κολά Κρίνου

η Βοςτωνη
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ
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Τά έκλεκτετότερα κα'ι άριστοκρατικώτερα ΕΙΔΗ τής 
γραφικής ΰλ.ης

Μβγ Χη «ίνλλογη χάρτον 
Sports

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ PI Α ΣΤΙΓΜΙA1Α
Έπί χάρτου αγγλικού διαφανούς τά 100 δρ. 2

• ■ β' ποιότητος · 1,50
Έκτβλεΐτηι καί πάόα τυπογραφική έργα- 

σία λίαν φιλοκάλως και τιμίως είς τιμάς συγκαταόα- 
τιχωτάτας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ειδήσεις.
—Ή είσοδος εις τό Σίάδιον κατά τήν διάρ* 

κειαν τών έορτών θα επιτρέπεται δι’ εισιτηρίων, 
έξ ών προσδοκάται σπουδαία είσπραξις. Οί αντι
πρόσωποι τών ξένων Δυνάμεων καί οΐ δημοσιο
γράφοι θά εχωσι έλευθέραν τήν είσοδον.

—Πλείονες τών 200 ξένων δημοσιογράφων 
έδήλωσαν ότι θά παρευρεθώσι κατά τάς έορτάς

—Πολλοί Κρήτες προτίθενσαι να διαγωνισθώ- 
σι κατά τούς προσεχείς αγώνας είς την σκοπο
βολήν.

— Έν Βερολίνω έγένετο δεύτερα ολυμπιακή 
συνεδρίασις. έν ή πολλοί παρευρέθησαν επιφανείς 
άνδρε: συνηγορήσαντες ύπέρ τής συμμετοχής τών 
Γερμανών είς τούς προσεχείς 'Ολυμπιακούς αγώ
νας, Μετά τάς δοθείσας εξηγήσεις, σό έπεισόδιον 
Κουμπερτέν έθεωρήθη λήξαν,πεμφθέντος πρός αύ
τόν έκ μέρους τής όμηγύρεως τηλεγραφήματος 
μετ’ εκφράσεων συμπάθειας, άπεφασίσθη δέ νά 
παρακληθώσιν αί τρεις μεγάλαι έν Γερμανία έ- 
ταιρίαι όπως άνακαλέσωσι τήν περί αποχής ά- 
πόφασίν των

—Εις τόν αγώνα τοΰ ποδηλάτου έβεβαιώθη 
ότι θα κατέλθη έκ Δανίας δια να συναγωνισθή ό 
διάσημος ποδηλατιστής Πέτερσον, όστις διανύει 
μέ τόποδήλαιον 66 χιλιόμετρα τήν ώραν!

—Ό διαπρεπής Έλλην μουσουργός κ. Σπυρ. 
Σαμάρας άπεπεράτωσε τήν σύνθεσιν τοΰ ύμνου 
τών 'Ολυμπιακών άγώνων, τονισθέντος ύπ’αύτοΰ 
έπί στίχων τοΰ κ. Κωστή Παλαμά.

—Τήν πρώτην εβδομάδα τοΰ Μαρτίου άπε
φασίσθη νά τελεσθώσιν οί Πανελλήνιοι αγώνες, 
οίτινες θα προηγηθώσι τών 'Ολυμπιακών, είς 
ούς Οά συμμετάσχωσιν οί νικήσαντες αθληταί.

—Ή έν Παρισίοις εταιρία τών 'Οπλασκιών 
άνήγγειλεν εις τήν επιτροπήν ότι θά κατέλθω- 
σιν εί: Αθήνας δύο τών δεξιωτέοων αύτής με
λών, όπως μετάσχωσε τών άγώνων καί ότι κα- 
-αβάλλει προσπάθειας όπως συμμετάσχωσι τού
των καί άλλα τής Γαλλίας δπλασκητικά σωμα
τεία.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ό διακεκριμένος συνεργάτης μας και είς τών μάλ
λον συμπαθών και τετιμημένων <· τών πρεσβυτέρων 
συγγραφέων μας κ'Είρηναίός Άσώπιος έξέδωκεν εφέ
τος τό 25ον ’Αττικόν Ήμερολόγιον του. πα»η· 
γυρ'ζων ουτω τήν εικοσιπενταετηρϊδα τοΰ τερπνού βι
βλίου του.όπερ κατ’ ίτος φιλοδωρεί εις τόν φιλόμουσον 
τής Ελλάδος κόσμον, καί όπερ είνε ό γενήτωρ όλων 
Των εν Έλλαδι εκδιδομένων φιλολογικών ημερολογίων 
Και τό έφετεινόν του ’Αττικόν Ήμερολογιον 
πλούσιον είς ύλην, είς εικόνας,είς χαριν, μέ τας απα
ραιτήτους ευφυείς έπινομΐδος τοΰ εκδότου του. μέ τήν 
ποικίλην πανδαισίαν τών πολυαρίθμων συνεργατών του 
είνε αντάξιον τής όλης σειράς, έ» ή άπεθησαυρίσθη εί- 
κοσιπέντε όλων έτών πνευματική κίνησις. Οί φιλανα- 
γνώσται δς σπεύσουν νά τό αποκτήσουν.

— Ό Σπουργίτης Μοντενέγρος κλπ. Ό 
Σπουργίτης, δηλαδή ό αίσθηματίας κα'ι ευτράπελος 
ζακυνθιος ποιητης κ. 'Ιωάννης Τσακασιανος συνειθίζει 
από τινων ετών να δημοσιευη κατα την πρώτην τού 
έτους είς τήν χαρίεσαν ιδιωματικήν γλώσσαν τής πα
τρίδας του στιχούργημα όπωσοΰν εκτενές, σέχσιν έχον 
πάντοτε μέ τά ήθη κα'ι έθιμα τής Ζακυνθίας κοινωνίας, 
άλλ' ύπό τό ελαφρό» και παιγνιώδες κάλυμμα τοΰ ό
ποιου κρύπτεται ή οξεία σατυρική παρατήρησις τοΰ 
ποιητοΰ καί ή θερμή φιλοπατρία του. Ό κ. Τσακα- 
σιάνος «δημιούργησεν ούτω λεληθότως νέον είδος έπιχα- 
ρΐτου κοινωνικής σατυρας. τής όποιας το εξοχω-ερον 
προϊόν υπήρξαν αί πρό τινων ετών δημοσιευθεΐσαι Πα· 
ραξενιαϊς τοΰ Γέρω-Σπό«'ργίτη. ίν άπό τά 
καλλίτερα σατυρικά έργα τής εποχής μας. Ό έφετει- 
νός Σπουργίτης είνε μποναμας πρό. τόν μικρόν 
υιόν τοΰ ποιητοΰ και θέμα του εύφυώς άναπτυσόμενον 
εινε ή αντίθεσις τών ποιητικών ορμών τοΰ ποιητοΰ 
πρός τά πεζά καθήκονκα καί τάς υποχρεώσεις αυτού 
ώς πατρός Τό συνιστώμεν ώς ϊλαρώτατον ανάγνωσμα, 
και συγχαίρομε» ό. ποιητήν του.

«»ΛΗΛΟΓΡ»Φ·*

Γ.Γαρ.Κέοκυραν.Διά τά ’Ολύμπια, δέν είνε κα
τάλληλο» καθώς και οίστίχοι. — Γιάννη. ’Ενταύθα Δέ» 
τά ίγκρινομεν. — Κ Π.Σπάρτη.Άκατάλληλον.Α.Χρ. 
’Αποστόλη» ΙΙηλείδη. ΚωνιίτάντΟαν. Ευχαριστού
με».

Οί άγοράζο»τες δια τό Εξωτερικόν άπαλόσσον-αι 
τοΰ τελωνιακοΰ τέλους τών 6 λεπτών κατ’ όκάν έκτος 
τών πιτυρων.
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Ν.ΠΤΡΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ^·
ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΣ ΓΕΟΪΡΓΑ
Στ . ϊ Μελί <ϊ”’ . I 3

Έκθετης τής δ-.αρ/.οΰς βιοτεχνιζής έζΟϊ- 
σεως. ΙΙάντα τα είδη γυναιζείων ζαί ανδριζών 
άσπρορρούχων ύπό τήν δ’.εύθονσ'.ν δοζίμων zos- 
τρίών. Όλαι αί μελλόνυμφοί έζεϊ παραγγέλ- 
λθυν τάς προίκας των τάς όποιας αναλαμόάνε·. 
τό κατάστημα μέ έγγύησιν ζαί ίδιαν ευθύνην 
του. Έν τω ζαταστήματί ύπάρχει μεγάλη ζα- 
ραρζαταθήζη έτοιμων άσπρορρούχων δι’ όλα 
τά γένη.

Τιμαί έζτός παντός συναγωνισμού.

ΚΟΜΜΩΊΉΡΙΟΝ

ΚΑΙ ΜΪΡΟΠΩΑΕΙΟΝ ^Χ·:: 
Λημητοίου Ι< υροακοΟ

21 Ό5ός Σταδίου 21
[Γωνιαιον μργαζίΐον σικίας Ν Κωστη.

Άρματα παντός ιιόους «χ>ικ?ά. IlftV&psu.
.λοξάρια. Κονβις. Ψήκτρα:, Βαςα: έκ των καλλι?Ερ«»ν 
«ργοσ-ασίΜν Αγγλία: κα: Γαλλίας. Koiwvta βγχωρ·.·< 
αμι/Λοιμένη πρός τάς βυρ···παϊκάς. "Γδωρ θύμου δι ’ α 
ρΌματ'.κα λουτρά. “Υδωρ κινιντ,ς

Ειδικός τίχνίττ.ς διά κτινίσμα-α κυρίων.

ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΡΙΣΙΝΟΗ ΖΑΣΑΡΟΠΔΑΣΤΕΙΟΝ

TUN Κ Κ.

ΑΒΡΑΜΟΙΙΟΥΑΟΤ & ΑΟΥΜΙΙΙΕ
ίγκαθιόυήξΐη το τελειότκρον άθηναηο-ν

Οαοε Σταδίου 18

Έπί τριετίαν τελειοποιηθείς 
tv Παρεβίοις.

Ό μόνος ράπτης ποΰ και τούς καμπούρηδες τούς

κάνει ιάονς.
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πποά τά Χαυτεΐα.
ΚαΟαρίότης άζρα.·^ερ·.ζθ'ησ'.ςμοναδ·.ζή, δω

μάτια ιδιαίτερα δι ’ οίζογενείας.
"Ολοι οί κοιλιόδουλο’, έζεϊ πρέπει νά τρώγουν.

ς Αγγλίας ζαί Γαλλίας είς 
τό παρα ~r, πλατεία Αγίας 
Ειρήνης

ΑΝθϋΠΟΑΕΙΟΝ |
ΚΩΝΣΤ. ΤΣΟΪΜΗ 

τά τελειότερα ζαι ζομψωτερα μεταξωτά 
rnancbetles τα οποία ζυριολεζτιζώς θά τρ 
λάνουν ζόσμον

Έζεϊ επίσης εύρίσζε·. τις
X. ρι>σϊ πανέργε® 

τά ώραιότερα ζαί ΐδιοτροπώτερα 
μ,πουκέτα 

ζαι τέλος παντός είδους φυσιζών άνΟέων,

Έφθασαν

Λ

γιλίων ε·.δώυ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΙΑΝΚΗΣ
ΥΔΡΛΥΛΙΚΟΧ ΤΕΧΝΙΤΗΧ 

ΙΙαοαπλεύουις πρακτορείου έφημερίόων. 
Ό κ Κσλλ·.φρο»ας γνωρΐζων τήν ικανότητά τσυ δι- 

ώρισεν αύτόν ύδφαυλικόν τεχνίτην τοΰ δήμου 'Αθη
ναίων ιπαξίως.

ΘΕΛΕΤΕ νά κορμιά κυπαρισσενια ;
τρέξααε έχ«ΓΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΝ

Όδός Γεωργ ού Σταύρου άριθ. 6. παραπλεύρως 
’Εθνικής Τραπέζης.

•3 ο·

ΘΕΡΑΙΙΕΤΤΗΡΙΟΝ

ΙΑΤΡΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΝ

Σ. Δ. ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ
Ί ατροχειοουγο ν

32—'Οδός Εύριπίδου—32
ΝοΟήματα χειρουρνικά, Συφιλιδικά. Νευρικά 

Μητρικά, ρινός, ώτων. λάρυγγας κτλ.
Νεώτεοα (ΐυότήματα θεραπείας Βακτηρι- 

οθεραπείας. Ώροθεραπείας, Κοιμασοθεραπείας. Ένε- 
σοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, μεταλλο-θεραπείας.’Α- 
ερο-θεραπείας. Ύδρο-θεραπείας.
Ίδιαίτεραι αίθουθαι διϊ τά διάφορα νοσή
ματα πρός θεραπείαν.

Electricitfi-Massage-Scientifiquf pulverisations 
instalatious ecc.

'Ιδιαιτέρα αϊθονοα τοΰμηχανήματας τής 
άνωτάτης θερμοκρασίας διά τούςπάσχον- 
τας τούς πνεύμονας ιφθίσιν - ίμφύσημα 
χρονίαν βρογχίτιδα κτλ.)

Ό Ασθενής πάντοτε λαμβάνει τήν διά- 
γνωσιν καί θεραπείαν του έγγράφως. 
Ώραι έπισκέφ'εοιν 9 1 )2—Ικαί 3—8.

5 ' θεραπεύεται διά τών κα-
Η. CCVIXGCVOTTJC καταπβτ'ον τοΰ

peur Hirsch

Ψκριζοντυλίνη

Βάλσαμον τών Νυμφών

έξοδον καλλυντικόν τοΰ προσώπου
Τα ανωτέρτ^ εύρίοκονται etc τό ΦαρμακεΓον 

-ΞΞΞΞ ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΞΞ=— 
Όδός Κολοκοτρώνη.



Δελτίον τών Όλνμπίων
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Άξιότεμ-ος χύρεοι ! !

ΤΟ ΠΙΛΟΠΟΙΕΙΩΝ ΛΕΪΚΑΔΙΤΟΥ
236-Χαντεϊα-,«36

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΙΔΡΥΘΕΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ-ΠΑΝΤΟΤΕ

το πρώτον
έκ τών έν Άθήναις ώς πηός τίιν 

κοικ|τόττητα, έλα&οότητα, Στερεότητα 
τών πίλων τον βραόενθέντων

EILJHN ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΚΘΕΣΙΝ1TQN ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΟΛΥΜΠΙΩΝ
ΚΑΠΕΛΛΑ χωρίς ΚΟΛΛΑΝ

Άποζημίοΰται μέ τα διπλάσιαν της τιμής ό πελάτης τού όποιου άποδειχίΐή δτι βιχ< 
κολλάν.

^‘εμ-πούπλικαις, Μαλακά, «απέλλα 

ΓΙΑΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Παραδίδουται 10 ώρας μετά τήν παραγγελίαυ 
«36 - εις τά Χαντεϊα- «36

ΤΩΝ

■-υ' · . ν-.

χΑΛτειεοτο

ΙΙαντσετα χαπνισ ν,

κοτΓγγινια φ7
ΖχΜΠνΝ

■·
Φιλιτο καπνιστόν

ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ

Λοχχάιιχα καπνιστά 
[ Μίμησι; Γαλλική]

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
(μίμησι; Μιλάνου]

ΣΛΛΤΣΙΣΟΤΟ
| μίμησι; Βερώνη;

>
ΠΗΚΤΗ

 γ ' -

• - - - /Ζ-.ζ: · <
I /ωσσαι καπν·σ-α·.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ
Προς τήν ανατολικήν πλευράν τής Νέας ’Αγοράς

"Ολα τά είΆζ) τών χοιρινών
Εκλεκτά καί Εϋθιινά

«=» Δ Ο Κ I Μ Α Σ A Τ Ε 
δσοι γνωρίζετε νά τρώγετε καλά

ΊΠ

ί)

• ··ΣΑΛΤΙΙΕΟΤΟ 
[μίμησις Μιλάνου

ΜΠΟΥΝΤΑ1Ν

·. ··.·:.
,υγχι λυωμένο

----------------7Τ— Γλωσσά! a la Russa

ΧΟίΡ* ΙΜΗΡΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ

•^©· ΔΑΜΑΛΙΔΟΚΟΜΕΙΟΝ
< ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ®

Καταρτισ&έν χατά τά τελειότερα Έλβετιχα 
χαί Γαλλικά ΔαμαλιίοχομεΓα, άτινα αύτοπροσω- 
πως έπεσχέρβη ό χ Α. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, διευ- 
δυντής αύτοϋ, παράγει δαμαλίδα άγνοτάτην υπο 
αυστηροτάτην αντισν.ψίαν παρασχευαζομενην.

Σωλ ηνάρια δια 3— 1 άτομα δρ. 1.50 
. - 6-8 · ■ 2.25

. .16-18 · · 3.50
ΤοΓς χχ ιατροί;, φαρμακοποιοί;, ώς καί διά με

γάλα ςποσότητας. γίνεται ίκπτωσι; 15 0(0-
ΑΠΕΥΘΧΝΤΚΟΝ

’Εν Άβήναις παρά τω ίατρφ Α. Καλλιβωχα. 
όδό; Μαινάνδρου, 59, παρά τόν άγιον Κωνσταν
τίνον .

Έν Πάτραις, εν τω φαρμαχείω Καλλιβωχα.

ϊ

■:>- < ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Γ ~<t· 
ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ και ΚΟΡΝΙΖΩΝ

® Θ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ & Κ. ΚΟΤΤΑ
Εν ΑβΗΝΛΐε, όδός Αιόλου, έναντι μεγάλης οικίας Μελά άοιθ. 174

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ καρά τώ χ. ΚαλΧιίωχα 
χαΟ* έχάστην 2 — 3 1(2 μ μ. 'Εχαστον άτομον 
εμβολιάζεται δι* ίδιου καινουργούς νυστεριού, δι* 
οΰ ούδείς άλλο; εμβολιάζεται. Τοιαΰτα νυστέρια 
χρησιμοποιούμενα Sv δι * έκαστον άτομον, έχόμι- 
σεν επίτηδες ό χ. Καλλιβωχα; χατά τό τελευ
ταίου έν Ευρώπη ταξε-διόν τον.

Κάτοπτρα παντός είδους — έπιπλα πολυτελή passepartouts 
Επίχρυσα πλαίσια είκόνων και παραθύρων — ΦωτογραΦιαι 

Έλαιοτυπίαι καί άκουαρέλαι — Πλαίσια έκ πλους κτλ.

'Όλα εκλεκτά — "Ολα ενθηνά
r; ίΞ

Ha ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΝΝ. ΛΙΑΠΗ
Μί L£

ΠρομηθΒυτοΰ τής Βασιλικής Αυλής.

Τό επί τής όοοϋ Σταδίου χα’ι απέναντι τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ Η ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΘΟΥ

είναι το μόνον τέλειον εργοστάσιου πρό; κατασκευήν τών κομψότερων επίπλων τραπεζαρίας 
παντο; είδους,—"Εν μόνον Βλέμμα άρκεί όπως πεισβή τις περί τής στερεότητος τή; εργασίας.

Όσοι θέλουν να στολίσουν τά σπήτια τους άς τό έπισκεοΟοΰν, διότι είναι τό εϋθηνοτερον 
τοϋ είδους του,

ΕΡΓΟΣ1 ΑΣΙΟΝ
1 Όδός Ασκληπιόν παρά ιήν Γαλλικήν Σχολήν.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤγ.ΜΑ παρά τά Χαντεϊα.

ΤΟΜΟΙ ΤΟΪ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
τών έτών 1801 — 1893 Πω- 

I λοϋνται είς τδ Γραφείου τώυ Ό λ υ α- 
| - ί ω υ (όδός Σταδίου 40) είς τιυ,ήυ Λίαυ 

εΰΟηυήυ.
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