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ΑΘΗΝΑ I, τή 9 Μαρτίου 1896.

Παρακαλοϋνται οι συνδρομηταΐ τών 
επαρχιών και τοϋ έξωτερικοΰ δπου δεν 
ίχομεν ειδικόν ανταποκριτήν καί μή κα 
ταβαλόντες είσέτι τήν συνδρομήν των 
νά εύαρεστηΟώσι νά πέμψωσιν αύτήν 
τάχιστα, διά νά μή έπέλΟη ή διακοπή 
τής πρός αύτούςάποστολής τοϋ φύλλου.

Οΐ έν Πάτραις συνδρομηταί μας πα
ρα καλούνται πάσαν αϊτησιν αύτών νά 
άπευΟύνωσι πρός τόν ανταποκριτήν μας 
κ. Κωνστ. Άνοροϋσσον, διευθυντήν τοϋ 
β.βλιοπωλείου ή «Εστία».

Παρακαλοϋνται οί συνδρομηταί μας 
νά είδοποιώσι τό γραφεΐον δταν δέν λαμ- 
βάνωσι τό φύλλον εγκαίρως.

Τά στρείδια

Τώρα τήν Τεσσαρακοστήν μήπως τρώγετε 
πολλά στρείδια ; ’Αφθονίαν αύτών εινε αληθές 
ότι δέν εχομεν δυστυχώς εν Έλλαδι' αλλ’ όπως 
δήποτε γίνεται χρήσις καί οί γαστρίμαργοι πολύ 
τα επιζητούν.

Συνιστώμεν εις αύτούς νά προσέχουν, διότι 
πρός τοίς άλλοις μεταδίδουν τόν τυφοειδή πυρε
τόν. 'Αμερικανός τις ιατρός έδημοσίευσε πρό 
τίνος είς μίαν τών μάλλον διαδιδόμενων ιατρι
κών εφημερίδων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών μέ 
δλην τήν σοβαρότητα τήν έξης προφυλαχτικήν
μέθοδον, ήτις πρέπει άφεύχτως νά συνοδεύη τήν 
βρώσιν τών όστρέων. 'Αχούσατε.

«Πρέπει πρώτον ν’ άποστειρωθώσι τά οστρια 
διά τοϋ άτμοΰ, ή νά βρασθώσιν έπί μίαν ώραν, 
ώστε νά μείνη έκ τοϋ όγκου των τό έν δέκατον 
ή τό έν δωδέκατον μόλις Νά περιτυλιχθοϋν 
κατόπιν διά χειρομάκτρου αντισηπτικού, νά έπι- 
πασθοϋν μέ άλας χαί πέπερι, άμφότερα άπε- 
στειρωμένα, ακολούθως νά έμποτισθοΰν μέ βού- 

L. τυρόν αγνόν έπιμελώς άπεστειρωμένον καί αύτό 
χαί έπειτα νά φαγωθούν μέ περόνιον χαθαρισθέν 

I πρότερρν είς το πΰρ.
«Πάσαι όμως αϊ προφυλάξεις αύται είνε μά- 

! ταιαι, έάν δέν φροντίσωμεν ώστε χαί τό στόμα 
χαί ο φάρυγξ κα! δ στόμαχος χαί τά έντερα 
νά διατελώσιν έν πλήρει ασηψία Διό πρέπει νά 

I φροντίσωμεν νά φράξωμεν τάς όπάς τών όδόν- 

των διά κηροϋ άπεστειρωμένου, νά πληθή κα
λώς τό στόμα καί ό οισοφάγος δι’ΰδατο; φανι- 
κούχου, νά πλυθή έπίσης ο στόμαχος δέκα λε
πτά πρό τοΰ φαγητού δι’ΰδατο; οιυλισμένου. 
μεθ ’ δ νά ληφθή καταπότιον έκ 50 εκατοστών 
τοΰ γραμμαρίου νηφθόλ καί βισμουθίου ...»

Δέν εχομεν τήν σκληρότητα νά συστήσωμεν 
τήν ακριβή εφαρμογήν τής μεθόδου ταύτης. 
Άρχει μόνον νά είπωμεν πρός τούς τρώγοντας 
αύτά νά τά έκλέγωσι νωπά καί νά μή χάμνωσι 
κατάχρησιν.

Οί Πανελλήνιοι ’Αγώνες.

Μετά τήν τελετήν τών έπιάήμων Πανελ
ληνίων άγώνων, έλπίζομεν καί εύχόμεθα 
νά παΰσωσιν οί καθημερινοί Πανελλήνιοι 
Αγώνες καί ν’ άναρτηθμ είς τόν βωμόν τής 
Ειρήνης τό άνωτέρφ τρόπαιον τών οργά
νων δι’ών διεξάγονται.

TQT SAAOSWT ΚΑΙ ΤΟΤ ΔΡΟΝΟΤ

Ή σκηνή έν τινι γυμνασίφ κατά τήν 
ώραν τής παραδόΟεως.

Ό καθηγητής άποτείνει έρώτησιν είς 
ήν οΰδείς τών μαθητών άπαντρ. Εις μό
νον έξ αυτών ψιθυρίζει είς τό οϋς τοΰ 
πλησίον συμμαθητοΰ του: ό καθηγητής 
είνε βλάξ.

Ό καθηγητής νομίζει δτι ύ μαθητής 
διατυπώνει άπάντηΟιν είς τό ίρώτημά 
του και άποτεινόμενος πρός τον μαθητήν 
λέγει αύτφ ένθαρρυντικώς:

—Μή φοβείσαι... είπέ το ποιό δυνατά, 
αύτό ποϋ λέγεις··.’μπορεί νά είνε σωστό!

-Μ-

'ι) πατήρ προσπαθεί νά έμπνεύσχι είς 
τό μικρόν υιόν του αισθήματα φιλανθρω
πίας.

— Πρέπει νά γνωρίζεις παιδί μου, λέγει 
αύτώ δτι αισθάνεται κανείς περισσοτέραν 
εύχαρίότησιν δταν δίδχι παρά δταν λαμ- 
όάνγι.— Καί ό μικρός :

— ’Αλήθεια, μπαμπά!... πρό πάντων είς 
τά χαστούκια!

*

Σκέψις φιλοσόφου γραφεϊσα είς λεύκωμα:
• ’Εκείνος δστις αύτοχειριάζεται δέν Λ- 

ξεύοη νά ζήση.·

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό δούξ τής Βουργουνδίας Φίλιππος συνείθιζε 
νά συχνάζη μεταμφιεσμένος εις τά καπηλεία 
διά ν’ άχούη τάς κρίσεις τοϋ λαού του. 'Ημέραν 
τινα είς εν τοιοΰτο μέρος ευρισκόμενος ηχούσε 
κάποιον σφοορώς καταφερόμενον έναντίον του. 
Τόν προσεκάλεσε τήν έπομένην καί ό δυστυχής 
ΐδών κα! αναγνώρισα; τόν δοϋκα κατέστη έν
τρομος.— Μή φοβοϋ, ειπεν αύτώ δ Φίλιππος 
πρριως’ πήγαινε κα! τοΰ λοιπού σέ συμβουλεύω 
νά μή όμιλος ποτέ περί τών ηγεμόνων διότι 
έάν μέν τούς έπαινέσης, θά φανή ότι τούς κο
λακεύεις" έάν δέ τούς χατακρίνης, εκτίθεσαι είς 
τήν οργήν των.

■Μ*

Ό Μελάγχθων, ό επιφανέστατο; τών μαθη
τών τοϋ Λουθήρου κα! σύνεργό; αύτοΰ έν τή 
θρησκευτική μεταρρυθμίσει, μετέβη ποτέ πρός 
έπίσχεψιν τής μητρός του, γυναικός χοηστής 
καί απλοϊκής, ήτις λίαν συγχεχινημένη έκ τών 
έν Γερμανίφ θρησκευτικών ερίδων κα! άβέβαιος 
ουσα ώς πρός τό τί ώφειλε νά πιστεύη, παρε- 
κάλεσε τόν υιόν της νά τήν άκροασθή λέγουσαν 
τάς προσευχά; της. διά νά ίδη άν ήσαν καλαί. 
Μήτέρ μου, ειπεν ό Μελάγχθων, έξακολούθει νά 
προσεύχησαι όπως κα! πρότερον, κα! άφισε τάς 
έριδας ε’ις τούς θεολόγους.

’Εν τή ακμή φοβέρας μάχης ό 'Ολλανδός 
στρατηγός Βάν - Γκρότεν ε’ις μέρος έκτεθειμένον 
εύρισκόμενος έζήτησε παρ'ενός ιών περιστοι- 
χούντων αυτόν ύπασπιστών δραγμίδα ταμβά- 
κου. ’Αλλά καθ’ ήν στιγμήν δ αξιωματικές 
ετεινεν αύτώ τήν ταμβακοθήκην, έφονεύθη κα! 
άφηρπάγη ύπό σφαίρα; τηλεβόλου. Ο στρατη
γός τότε αποτεινόμενος μετά μεγαλειτέρας α
ταραξίας πρός έτερον ύπασπιστήν λέγει αύτώ: 
ε—Τότε σϊς παρακαλώ νά μοϋ προσφέρητε σείς.
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Δελτίον τών 'Ολυμπίων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ

ΕΙδήοεις.

Ύπό τήν προεδρείαν τοϋ βασιλόπαιδος Νι
κολάου συνελθόντα τά προεδρεία τών επιτροπών 
έπί εών αγώνων ποδηλασίας και βολής άπε- 
φάσισαν όπως τά αγωνίσματα ταϋτα άποκλη- 
σθώσι τών Πανελληνίων καί γεΐνωσι μόνον δο
κιμαστικοί και ώρίσθη διά μόνον τόν πρώτον ή 
15 Μαρτίου, διά δέ τών τής βολής ή Κυριακή 
τών Βαίων.

— Ή στολή τών μελλόντων νά μετάσχωσι 
τών αθλητικών αγώνων αποτελείται εκ λευκής 
καί λεπτότατου ύφάσματος σκέλιας μετά κυα
νών παρυφών κα! εκ φλανέλλας λεπτής επίσης 
μετά κυανών ταινιών. ΊΙ σκέλια θά φθάνη μέ
χρι τοϋ γόνατος, αί δέ κνήμαι θά μένουν γυ
μνά!.

—Τους αγωνιστας τοϋ Μαραθωνίου δρόμου 
θά παρακολουθώσιν ιατροί έπιβαίνοντες αμαξών 
όπως παρέχωσι τήν περίθαλψιν είς τους τυχόν 
λαμβάνοντας ανάγκην.

—Οί Πανελλήνιοι αγώνες θά διαρκέσωσι δύο 
μόνον ημέρας

—Ό έκ Βουδαπέστης κ. Στέφανος Σταμπώ 
δέ Κισγκενζεν ένεγράφη διά τους αγώνας τοϋ ξί
φους.

—Εις τό πρός τά αριστερά τοΰ Σταδίου κα- 
τασκευαζόμενον άποδυτήριον τών αθλητών, θα 
ύπάρχωσι πρόχειροι κλϊναι δι ’ όσους ή
θελαν πάθη τί, μικρόν κυλικεϊον καί φαρμακεΐ- 
ον.

—Αί μουσικά! τής Κέρκυρας, Οά συμμετά- 
σχωσι άπασαι τών αγώνων,

—"Εκτατοί αμαξοστοιχίας θά κυκλοφορήσωσι 
μεταξύ τής 18 καί 24 Μαρτίου μεταξύ Πατρών 
καί ’Αθηνών.

—Κατέρχονται εκ Γερμανίας τέσσαρα μέλη 
τοϋ έν Βερολίνω ακαδημαϊκού συλλόγου "Ερε
τών όπως λάβωσιν μέρος εις τους αγώνας. Έ- 
ζητήθη δέ έκ Γερμανίας παράτασις τής προ
θεσμίας πρός έγγραφήν αγωνιστών μέχρι :ή; 8 
Μαρτίου.

—Ε’ις τους Πανελληνίους αγώνας θά κληθώσι 
μόνον αί άρχαί, οί γυμναστικοί σύλλογοι, οί αν
τιπρόσωποι τοϋ τύπου κα! αίιοΐκογένειαι τών α
γωνιστών. Εις αυτους θα παρίσταται ολόκληρος 
ή Β. Οικογένεια. Τήν αστυνομίαν θά εχη 
κατα τους "Ολυμπιακούς αγώνας ό συνταγμα
τάρχης κ. Ν. Μεταξας.

—Τήν 11 Μαρτίου θά παραδοθώσιν δεκακισ- 
χίλϊα αναμνηστικά μετάλλια ύπό τοϋ εργολά
βου είς τήν έπιτροπήν καί τά λοιπά τήν 25 τοΰ 
ίδιου μηνός.

Οί άμαξηλαται ύπεχρεώθησαν ύπό τής ασ
τυνομίας νά άναρτήσωσιν έντός τών αμαξών των 
δια δερμάτινου "ιμαντος τό τιμολόγιου των εις 
τρείς γλώσσας. Οί έκ τών επαρχιών άμαξηλά- 
ται ϊνα έξασκήσωσιν ένταΰθα τό έπάγγελμά των 
θά λάβωσι πρότερον τήν άδειαν τοϋ ήνιοχεϊν.

—Ό Μαραθώνιος δρόμος κατά τούς Πανελ
ληνίους αγώνας έκανονίσθη ώς εξής: Ή έκκίνη- 
σις έκ Μαραθώνος θά γείνη τήν 2 μ. μ. τής 
Κυριακής 10 Μαρτίου. "Αφετηρία θά είναι τό 
40 στάοιον τής έπί τής άπό Μαραθώνος είς "Α
θήνας δημοσίου όδοΰ. Τέρμα ώρίσθη παρά τήν 
σφενδόνην τοΰ Σταδίου. Τό γέρας θά διεκδική- 
σουν Έλληνες δρομείς παρακολουθούμενοι έκα
στος από ένα αξιωματικόν έφιππον ή ποδηλα- 
τοΰντα. "Αμα φθάσουν είς τήν Ριζάριον σχο

λάβη 
■προί-

καί ό

λήν πύραυλος ριπτόμενος θά άναγγείλη είς τούς 
έν τώ Σταδίω εύρισκομένους ότι πλησιάζουν οί 
δρομείς, έκ τών όποιων οί πέντε θά λάβωσι μέ
ρος είς τούς "Ολυμπιακούς. Οί δρομείς θα φέ- 
ρωσιν έπί τοΰ στήθους καί τής ράχεως δν ελα- 
χον αριθμόν, δν θά φέρηχαί ό έπόπτης έκάστου. 
Τό τέλος τής πορείας θά χλείη άμαξα χρησι- 
μεύουσα άντ! ιματιοθήκης τών δρομέων.

— "Εντός τοΰ Σταδίου κατά τάς ήμέρας τών 
Πανελληνίων αγώνων θά κρούωσι διάφορα συν
θέματα ή μουσική τής φρουρά: καί ή τής φιλαρ
μονικής. "Από τής 4 μ. μ, θά διακοπή ή κυ
κλοφορία τών αμαξών κα! τοΰ τροχιοδρόμου επί 
τής όδοΰ Κηφισίας κατά τήν ήμέραν τοΰ μαρα
θωνίου δρόμου.

— Άπεστάλησαν έκ Βερολίνου τά κιβώτια 
τά περιέχοντα λαμπάδας δάδας, ένετικούς φα
νούς καί λοιπά είδη φωταψίας κατά τάς ήμέρας 
τών πανηγύρεων.

—Εις τούς αγώνας τής ξιφασκίας θά 
μέρος καί ό ανεψιός τοϋ δολοφονηθέντος 
όρου τής γαλλ. δημοκρατίας Καρνώ.

—Θά έλθη ένταΰθα διά τούς αγώνας 
άρχιδούξ Κάρολος Λουδοβίκος αδελφός τού αύ- 
τοκράτορος τής Αύστρίκς Πιθανόν καί ό Κεβί- 
δης μετά τοΰ άδελφοΰ του Μεχμέτ άλή πασσά. 
Ίμβραήμ.

—Οί έν Φιλιππουπολει "Έλληνες απέστειλαν 
εισφοράν ύπέρ τών αγώνων 530 φρ.

— "Η ιστορική καί εθνολογική έταιρία θά ά
νοιξη τοΰ νέου αύτής μουσείου τας πύλας κατα 
τήν ημέραν τοϋ Πάσχα ήμέραν ένάρξεως καί 
τών αγώνων.

—Τής λαμπαδοφορίας ή εκτέλεσις θα ανατεθή 
είς τήν ακαδημαϊκήν λέσχην.

—Ή τιμή τών εισιτηρίων τοΰ Σταδίου έ- 
τροποποιήθη όρισθείσα είς δραχμάς δύο διά τάς 
θέσεις τής σφενδόνης καί δια τάς κάτω θεσεις 
τών σκελών καί είς δραχμήν μίαν διά τα ύπε- 
ράνω καθίσματα.

— "Η πρό τοϋ Σταδίου πλατεία θά διακοσμη- 
θή καί θά δενδροφυτευθή.

—Παρά τήν μεγάλην γέφυραν τοΰ Σταδίου 
τοποθετούνται έτεραι δύο γέφυραι ξύλιναι.

— Άνεκοινώθη έπισήμως ή έλευσις δέκα Γάλ
λων αγωνιστών καί δύο έκ Παρισίων είδικώς δια 
την ξιφασκίαν.

—Τά αναμνηστικά μετάλλεια θά πωλοΰνται 
παρά τή έπιτροπή τή άναλαβούση τήν κατασ
κευήν αυτών.

— Έλήφθη άπόφασις νά καθορισθή ώρισμένη 
εις τούς λεμβούχους διά τήν έπιβίβασιν καί ά- 
ποβίβασιν τών ξένων έν ΙΙέιραιεί.

— "Ανταποκριτής τής έφημερίδος Libaiite ώς 
καί διαφόροιν άλλων φύλλων κατά τούς αγώνας 
άφικνεϊται ένταΰθα ό γάλλος δημοσιογράφο; κ. 
Έδμόνδρς Μπενοάρ.

—Οί έλευσόμενοι όπως μεττάσχ_ωσι τών α
γώνων δώδεκα Ο'γροι θ’ άγωνισθώσι εις διά
φορα αθλητικά γυμνάσια.

— Ήγγέλθη ότι καί οί έν Βοστώνη τής "Αμε
ρικής γυμναστικοί σύλλογοι θά μετάσχωσι τών 
αγώνων.

— "Επίσης έδήλωσαν ότι θά οιαγωνισθώιν είς 
τήν ξιφασκίαν αρκετοί έξ Ουγγαρίας καί Βιέν
νης. Είς τήν σκοποβολήν δέ είς Ρώσσος στρα- 
τν,γός.

— Άφίκετο έκ Λονδίνου ό διάσημος άγγλος 
ποδηλατιστής Σμίθ.

— "Επίσης καί ό αντιπρόσωπο; τής γαλλικής 
Illustration κ. Σαμπατιέ.

—Είς τούς Πανελληνίους αγώνας θά διαγωνι- 

σθώσιν οί εξής: Είς τόν δρόμον 100 μέτρων 14, 
εις τόν δρόμον 400 μέτρων 14. είς τόν δρόμον 
800 μέτρων 6, είς τόν δρόμον 1 500 μέτρων 16, 
εις τόν δρόμον 110 μέτρων μετ ’ έμποδίων 7, 
είς τόν Μαραθώνιον 33. Είς τό άλμα μήκος ά- 
πλοϋν 14, τριπλοΰν 15. έπί κοντώ 5. εις τό 
μονόζυγου 22. εις τό δίζυγον 18, είς τήν άρσιν 
Ιαρών διά μιας χειοός 8, διά δύο χειρών 7, 
εις τους κρίκους 12, εί; τό Ιππικόν έφαλτήριον 
11, είς τήν άναρρύχησιν έπί κάλω 12. είς τήν 
δισκοβολίαν 17. είς τήν πάλην 11.

ΛΟΓΟΚΛΟΠΙΑ

Ή « Έ η μ ε ρ t ς» έν τώ φύλλω αύτής τής 
1 Μαρτίου έοημοσίευσε τά επόμενα :

«Είς τό χθεσινόν τεϋχος τών «’Ολυμπίων» 
έδημοσιεύθη μέ τήν ύπογρκφήν «Βάσος "Ιω. 
Άγκωνάκης» ποίημα όπερ άπό τοΰ τίτλου του 
«Στήν ’Ερημιά» μέχρι τής τελευταίας λέξεώς 
του είνε μέ τό νϋ καί μέ τό σίγμα αντιγραφή 
στιχουργήματος τοϋ κ. Κ. Παλαμά πρό δεκαε- 
πταετίας περίπου δημοσιευθέντος έν τή« Εστία».

"Η διεύθυνσις τών «’Ολυμπίων» δέν είνε ύπο- 
χρεωμένη βέβαια νά γνωοίζη ή νά ένθυμεϊται 
όλους τού; ύπό τών νεωτέρων "Ελλήνων συντα- 
χθέντας στίχους, εύροϋσα δέ τούς περί ών ό λό
γος άξιους δημοσιεύσεως, τούς έφιλοξένησεν είς 
τάς στήλας της’ πού νά φαντασθή ότι γίνεται 
άκουσία συνένοχο; νέου κρούσματος λογοκλο
πίας, χονδρικής, άπό τά μάλλον δυσκολοεξή- 
γητα».

Συνένοχοι βεβαίως έγινόμεθα είς τήν κακοήθη 
ταύτην πράξιν. άλλά όλως έν άγνοί? καί καλή 
τή πίστει Διά-νά έξελέγχωμεν τήν γνησιότητα 
τών καθ'ήμέραν πεμπομένων ήμίν πρός δημο- 
σίευσιν άπειροπληθών στιχουργημάτων έξ ών 
καταφαίνεται ότι αρκετά παρ’ήμών εχει δια- 
δοθή δυστυχώς τό νόσημα τής στιχομανίας καί 
ύπό τό βάρος τών όποιων στένει έκάστοτε γοε- 
ρώς ό κάλαθος τοΰ γραφείου μας, δέν θά έπήρκη 
ήμίν χρόνος δεκάκις μείζων έφ’ όσον διευθύνομεν 
πρός καταρτισμόν τοϋ φύλλου μας. Ό περί ού 
ό λόγος κύριος, δν δέν εχομεν τήν ευτυχίαν νά 
γνωρίζωμεν προσωπικώς ητς εις τών τακτικω- 
τέρων πελατών τοΰ καλάθου μας. πολλάκις 
αποστείλας ήμίν στίχους του, οϊτινες απερρί- 
φθησαν Τό τελευταίου ποιημάτων όπερ μάς 
άπέστειλευ ύπό του τίτλου ο Στήν ερημιά» εύ- 
ρομεν πολύ άνώτερον καί τό έδημοσιεύσαμεν 
πρός ένθάρρυνσίν του. Τώρα άποδεικνύεται ότι 
τό ποίημα δέν εινε ίδικόν του' τόσον τό χειρό
τερον δι' αύτόν. "Όσα δίκαια εγραψεν ή συνά
δελφο; «Έφημερίς» τ’ άναδημοσιεύομεν πρός 
στιγματισμόν τής αχρείας πράξεως ού μόνον 
αύτοΰ τοΰ κυρίου άλλά κα! παντός άλλου, ίστις 
θά είχε τυχόν την δρεξιν νά ύποκλέψη φι
λολογικήν δόξαν διά τοιούτων μέσωε.

ΓΕΛϋΙΟΓΡΦΙΚΟΝ AE1KQIA

ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Κατά τούς ολυμπιακούς άγώνας, έπί τή ευ
καιρία τών όποιων τόσα λευκώματα σοβαρά θά 
έκδοθοϋν, δέν θά λαθυστεοήση καί ή γελοιογρα
φία. Ό κ. Στέφανος Εενόπουλος, τοϋ όποιου 
πολλάκις έξετίμησε τήν τέχνην τό αθηναϊκόν 
κοινόν, θά έκθεση ίδιον Λεύκωμα Γελοιογραφι- 
κόν, αφιερωμένου άποχλειστιχώς είς τούς "Ο
λυμπιακούς άγώνας, τοϋ όποιου ή έπιτυχία προ- 
μηνύεται μοναδική.

Τά σχεδιάσματα, μυθογραφικόταςα καί χα- 
ριτολογικά. είνε Χατ" άπομίμησιν αρχαίων πα
ραστάσεων. Οά εκτυπωθούν δέ μέ τούς συνδυα
σμούς τών χρωμάτων, τών εν χρησει εν τή αρ
χαία γραφική Τό λεύκωμα, έπί λαμπρού χάρ
του, θά είνε καί κομψώς χαρτοδεμένου και θά 
έκδοθή έντός ολίγων ημερών, πρώτον μεταξύ 
πάντων τών έκδοθησομένων. θά τιμάται δρ.125

ΑΤΜΟΜΥΛΟΙ

Δ. Σ. Λ0ΥΜ0Υ 
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ 

Τιμολόγιον άλεύρων τοϊς μετρητοϊς 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη ποιότης...................λεπ. 46
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ΑΛΕΥΡΑ ΑΑΑ’ .................
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41 
38 
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Οί άγοράζοντε: διά τό "Εξωτερικόν άπαλάσσονται 
τοϋ τελωνιαχοϋ τέλους τών 6 λεπτών κατ οκαν έκτος 
τών 7X1 τυρών.

ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΥΣ ΓΕΟΥΡΓΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜ

ΕΡΓΌΧΕΙΡΩΝ

Α. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑί

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ^·
ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ

Στοπ Μελ'1 άρι' - 13
Εκθέτης τής διαρκούς βιοτεχνικής έκβέ- 

σεως. Πάντα τά είδη γυναικείων κώ ανδρικών 
άσπρορρούχων ύπό τήν διεύθυνσιν δοκίμων κοπ- 
τριών. Όλαι αί μελλόνυμφοι έκεϊ παραγγελ- 
λουν τάς προίκας των τάς οποίας άναλαμβανει 
τό κατάστημα μέ έγγύησιν καί ιδίαν ευθύνην 
του.Έν τώ καταστήματα ύπάρχει μεγάλη πα- 
ραρκαταθήκη έτοιμων άσπρορρούχων δ-.’ όλα 
τά γένη.

Τιμαί εκτός παντός συναγωνισμού.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΑΕΙΟΝ

ΚυρςαχοΟ
21 Όϊός Σταόίου 21 

[Γωνιαίον μργαζεών σίκίας Ν Κιίστη) 
"Αρώματα παντός είδους εκλεκτά, Σάπωνες, Πουδραι. 
ΛοΕάρια. Κο'νεις. Ψήκτρα!, Βαφαί έκ τών καλλίτερων 
ίργοστασίων "Αγγλίας καί Γαλλίας. Κολωνία εγχωρ.ος 
άμιλλωμένη πρός τάς εύρωπαίκάς. "Υδωρ δυμου δι α
ρωματικά λουτρά. Ύδωρ κινίνης

Ειδικός τεχνίτης διά κτενίσματα κυριών.

ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΖΔΖΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ

TQN Κ- Κ.

-X ΑΒΡΑΜΟΙΙΟΥΑΟΪ & ΑΟΥΜΙΠΕ 
έγκαθιδρύθη τό τελειότερου άθηναίκόν 

ΕΡΓΟΣΤ- 2ICN SQKCA TAS =-
Οδοχ Σταδίου 18

"Ο οίνος οΰτος παρασκευαζόμενος δι" "Ισπανικού 
οίνου Μάλακας περάχει έν διαλύσει άπαντα τά ενεργά 
συστατικά τών Καρύων του Κολά εινε λύαν ωφέλιμα 
κατά τής νευρασθενείας χλωρώσεως. αναιμίας δυσπε
ψίας γαστραλίας. χρονοίας διάρροιας, παθήσεων της 
καρδίας. γενικής ατονίας καί άνικανότηαος. "Εν Α- 
βήναις. παρά τώ Φαρμακείο) Κρίνου 171-17, όδος Αι

όλου.
Οίνος Κολά Κρίνον

Ιγγλιχην στβρβότητα χαι Γα»ιχην κομψότητα <ΰρί- 
τις μόνον etc τό

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

ΤΣΑΜΗ
Προμηθευτοΰ τής A. Β. Υ. τοϋ Διαδόχου. 

Όδός Σταδίου άριθ- 4θ·

'Αγγλίας καί Γαλλίας είς
Έφθασαν τό παρά τή πλατεία 'Αγίας

Ειρήνης

i ΑΝΘΟΠΩΑΕΙΟΝ I
ΚΩΝΣΤ. ΤΣΟΪΜΗ

τά τελειότερα καί κομψωτερα μεταξωτά 
manchettes τά όποια κυριολεκτικώς 0ά τρελ- 
λάνουν κόσμον.

Έκεϊ επίσης ευρίσκει τις χιλίων ειδών
Χ.ρυβ& πανίργια

τά ωραιότερα καί ϊδιοτροπώτερα
μπουκέτα

καί τέλος παντός είδους φυσικών άνΟέων,

’’ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΙΑΝΚΗΣ
ΎΔΡΛΥΛΙΚΟΧ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

Παοαπλβύρως πρακτορείου εφημερίδων. 
"Ο κ Καλλιφρονά; γνοιριζων τήν ικανότητα του δι- 

ώρισεν αυτόν υδραυλικόν τεχνίτην τοϋ δήμου Άβη- 
ναϊων ειτ»ξΐως

η Βοςτωνη
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΟΝ

43—"Οδός Σταδίου (αντίκρυ "Αρσάκειου)—43 

Τά έκλεκτετότερα καί αριστοκρατικότερα ΕΙΔΗ τής 
γραφικής ύλης

Μεγ λ η όνλλογη Χάρτον

Sports
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ

'Επί χάρτου άγγλικοϋ διαφανούς τά 10(1 δρ. 2 
, ■ β". ποιότητος · 1 ,θθ

Έκτελειται καί πάσα τυπογραφική έργα- 
σία λίαν φ.λοκάλως καί τιμίως είς τιμάς συγκαταδα- 
τικωτάτας.

Ν.ΠΥΡΡΟΣ “ΒΉΐ
Έπί τριετίαν τελειοποιιιθείς

Ιν Παρισίοες
Ό μόνος ράπτης ποΰ καί τούς καμπούρηδες τους 

χάνει ΐϊίονς.

πγλγτΓ *;·'πβΡ"’®έ’',α;
Ohlltllij τρέξααε εκείΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΝ

"Οδός Γεωργ’ου Σταύρου άριθ. 6. παραπλευρως 
"Εθνικής Τραπέζυς.

θεραπευτηριον
ΙΑΤΡΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΝ

Σ. Δ. ΖαΓΚΑΡΟΛΑ
Ίατροχειρουγοβ

32—Όδός Εϋρτπίδου— 32 
ΝοΟΛματα χειρουργικά. Συφιλιδικά. Νευρικά, 

Μητρικά, ρινός, ώτων, λάρυγγος κτλ.
Νεότερα ΰυΟτϋματα Ηεραπείας Βακτηρι- 

οθεραπείας. Όροθεραπ.ίας, Κοιμασοθ«ραπ«ίας Ενε- 
σοθεραπείας. οξυγονοθεραπείας, μεταλλο-θεραπειας, Δ- 
ερο-θεραπείας, Υδρο-θεραπείας.
■Ιδιαίτεροι αϊβουβαι διϊ τά διάφορα νοόή- 
ματα πρός θεραπείαν.

Electricitd-Massage-Sci/ntifique pulverisations 
instalatious ecc.

"Ιδιαιτέρα αϊθουοα τοϋμηχανηματος της 
άνωτάτης θερμοκρασίας διά τους πασχον- 
τας τούς πνεύμονας (φθίαιν ■ έμφυόημα 

«ν δ,α. 
γνωδιν και θεραπείαν του έγγραφος- 
’Ωραι Φπιόκέ^εων 9 1 )2—Ικαι 3 8.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ

1 β ΰελίδες δίάτηλοι 1 β

Τιμή Έτηιΐίας Συνδρομής
Δ.ά τήν "Ελλάδα δρ. 5—Διά τό Εξωτερικόν φρ χρ. 5 

Διά τήν "Ρωσσίαν ρούβλια 3.
Δίεΰθυνιίΐς : Γραφείον . "Εκλεκτών Μυθιστορημά

των·, όδός Φωκίωνος, αριβ 5. εν ΑΟήναις.

ΤΟΜΟΙ TOY IIΑΡΝ ΑΣΣΟΥ 
τών ετών 1801-1»»» Πω’ 

λοΟνται είς το Γραφείου των Ο λ υ μ.- 
π ί ω ν (όδός Σταδίου 40) είςτψήν λίαν 
εύΟηνήν.



Δελτίον χών 'Ολυμπίων

ΘΑΥΜΑ ΕΥΘΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ
Ποιος δέν β' άηοκτήάη τοιαύτην φωτογραφίαν μέ τοιαύτην καλλιτεχνικήν εργασίαν 

καί μέ τδ ευτελές «οδόν τών δραχ. 20.

Ολα εκλεκτά — "Ολα εΰθηνά

■:> "I NEON ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ και ΚΟΡΝΙΖΩΝ

H Θ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ & Κ. ΚΟΤΤΑ^
Εν Αθηναίε, όδός Αιόλου, έναντι μεγάλος οάκίας Μελά άυι··. *4

Κάτοπτρα παντός είδους — έπιπλα πολυτελή passepartouts
Επίχρυσα πλαίσια εικόνων καί παραβύρων — Φυ.τογραψιαι —

Έλαιοτυπίαι καί άκουαρέλαι — Πλαίσια ίκ πλους κτλ. I-.’ '4Χ□Λ

11ΡΟΤΎΓΙΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ

ΔΑΜΑΑΙΔΟΚΟΜΕΙΟΝ
II ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Καταοτισίιέν χατά τά τελειότερα Ελβετικά ι 
και Γαλλικά Δαμαλιδοκομεϊα. άτινα αυτοπροσώ
πως έπεσκέφβη ό κ Α ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, διευ
θυντής αυτόν, παράγει δαμαλίδα άγνοτάτην ύπο 
αυστηροτατην αντισνιψΐαν παρασκευαζομένην.

Σωληνάρια διά 3—ί άτομα δρ. 1,50
. - 6—8 . . 2.25
. . 16 18 . ■ 3.50

Τοίς κχ. ιατροις, φαρμαχοτοιοΐς, ώς χαί δια με- 
I γάλα ςποσότητας. γίνεται εχπτωσις 15 0(0.

ΑΠΚΥΘΥΝΤΕΟΝ

Έν Άθήναις παρά τώ ίατρφ Α. Καλλιβωχα, 
■ όδός Μαινάνδρου, 59, παρά τόν άγιον Κωνσταν

τίνον,
Έν Πάτραις, ίν τώ οαρχαχείω Καλλιβωχα.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τώ κ. Καλλιβωχα 
κα1)' έχάστην 2—3 112 μ μ. Έκαστον άτομον 
εμβολιάζεται δι - ίδιου καινουργούς νυστεριού, δι’ 
ου ούδείς άλλος εμβολιάζεται. Τοιαΰτα νυστέρια 1 
χρησιμοποιούμενα 2ν δι’ έκαστον άτομον, εχόμι- ι 
σεν επίτηδες ό χ. Καλλιβωκας χατά τό τελευ- ' 

| ταϊον έν Ευρώπη ταξεΐδιόν του.

ίϊΡΟΙΙΟΙΕΙΟΝ^»
ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΝΝ. ΛΙΑΠΗ

Προμηβευτοϋ τής Βασιλικής Αίιλής.

mm mn *
Η ΓΑΛΛΙΑ

ΦΩΤΙΟΥ ΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΣΑΕ

παρά τά Χαυτεΐα.

ΚαΟαριδτης άκρα,ζεριποίησιςμοναδιζή, δω
μάτια ιδιαίτερα δι’ αίχογενείας.
"Ολοι οί κοιλιόδουλοι έ/.εϊ -ρέπει νά τρώγουν.

C1T A.„ - Οερχηεύε-α·. διά τών κα- Η. άνικανοτης καταπο-ω» -οΰ
Deur JJirsch

’Ρ'νΛΐ^ηυτιΛιυη άλαν'ιίσ-ως
r.XpiCjOVTUAlVT) έχριζονον τούς xaAovc

Βάλσαμον τών Νυμφών
έξοχον χαλ/υντικόν τοϋ προσώπου

Τά ανωτέρω εύρισχο'-’βι ε·ς τό Φαρμακεΐον 

—== ΙΣΑΑΚ1Δ0Ϊ ΖΖΞ 
Οδόζ ΚολΟκΟ’ρώνΤ).

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
Όδός 'Ασκληπιού παρά ιήν Γαλλικήν Σχολήν.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρά τά Χαυτεΐα.

Γ. Ε. ΜΑΡΟΥΑΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ 

ΑΥΛΙΙΣ ΤΟΪ1 ΔΙΑΔΟΧΟΥ
ip »λειαι επισκευα·. ωρολογίων και των δυσχοΐωτερων 

6εωρουυ.ένων. "Ολα τά ρτ,χανήυατα τνς ώροίογο- 
I ποιιας είς ένέργειαν πώλτ,σις παντός είδους ωρο

λογίων. ’Εργασία εγγυημένη.— Όύός Αίολου, 144.

Τύποις -Κορίννης· Όδός Φωκίωνος άριθ. 5.


