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Έκδίδετατ κατά Σάββατον

ΊΙ
Κατά συμφωνίαν γενομένην μετά
τοΰ δχενθυντοΰ της διακοπείσης «Ει
κονογραφημένης Εστίας» είς τοΰς
συνδοοιιητάς τοϋ ηεοιοδικοΰ τούτου,
τούς πληρώσαντας την εαυτών συν
δρομήν μέχρι τέλους· τού παρόντος
έτους 1895, άποσταλήσονται πρός
άντικατάστασιν τά «’Ολύμπια», είς τά
όποια δημοσιευθήσονται καϊ τά απο
τελέσματα τοΰ διαγωνισμού της « Ε
στίας ώς καϊ τό Ρραβευθησόμενον διιϊΎ’ψ«·
_________

μερίδα ; Βεβαίω; τό υποθέτει τι; κατ' άνάγκην. άλλ'
έπρεπε νά άποτελή ιδίαν μερίδα δπως το καινόν
γνωρίζει τήν κατάστασιν τοϋ έν λόγιο ιδρύματος
απέναντι τοϋ δανείου τούτου, έξ ου ή θέσι; του ματαίω; άλλοιοϋτα·. ώ; έκ τή; διακυμάνσεω; τοϋ χρυ
σού. Τί σημαίνει το έκ τοϋ ενεργητικού τη; ευρισκό
μενον κονδύλων του μηνάς ’Οκτωβρίου έκ δραχ.
8,944,850, άντίτιμον μεταλλ κόν εί; τό εξωτερικόν;
καί εϊς όποιαν τιμή- έκανονίσθη τούτο έν τώ ισοζυ
γίου; Αύται καί άλλαι παραπλήσιοι άπορίαι, περί
ών προσεχώς θέλομεν διαλάβει-έν έκτάσει, δύνανται
εύλόγω; νά έμόάλωσιν εις δυσταγυ,οϋ; τό κοινόν,
έν ω ή έν γένει κατά-.τασίς της τεκμερομενη εκ τών
ύπ' όΦει ευρισκομένων εργασιών της μεγάλα; παρέ
χει πεποιθήσεις περί τής έαυτής εύρωστία;.
Αί άξίαι τών μετοχών τών διαφόρων έταιριών
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έκλεισαν σήμερον μέ αγοραστά; ώς έξης:
Αί τή; 'Εθνικής Τραπέζης... .πρό; δο. 2215
55 Ί,
Αί τή; Βιομηχανική;.................
»

Αθήνα·., 16 Νοεμβρίου 1895.
Τά χρηματιστιχά ήμών διατελοΰσι εί; τήν αύτήν
κατάστασιν. Τά πάντα προσδοκώνται έκ τή; φάσεως τών ανατολικών πραγμάτων. "Απαντες προβλέπουσιν ε·.; τά; έκ τή; ’Ανατολή; ειδήσεις κα;
εί; τά έ; Ευρώπη; νέα. Άπό τή; 8η; τρέχοντος μέ
χρι σήμερον μικραί διακυμάνσεις έλαόον '/.ώραν εί;
τά; τιμάς τών ήμετέρων χρεωγράφων χαί μετοχών
τών διάφορων Εταιριών, έν αί; πρωταγωνιστοϋσιν
αί τή; 'Εθνική; Τραπέζης, καί αί'τινες, ώς παρακατιον σημειουνται, έκλεισαν σήμερον εί; τά; τιμάς
τών δραχ. 2,185—90. Καί εν τούτοι; ή ’Εθνική
Τράπεζα, ώ; έκ τή; έπ' εσχάτων άναπτύξεως τών
εργασιών της. τή; εΰρύνσεω; τών έαυτής προεξο
φλητικών πράξεων (άνελθουσών κατά 'Οκτώβριον εί;
12,793,888), αϊτινε; 'ύκ. ολίγον άνεχαίτησαν τήν έκ
τή; άχρηματία; έμπορικήν ζρίσιν, καί τών γινομέ
νων παρ’ αύτής εισπράξεων ένεκα τή; σχετική; επι
τυχίας τοϋ Πελοποννησιακοΰ προϊόντος καϊ τών ικα
νοποιητικών αύτοϋ τιμών, ώφειλε νά έμπνευση τήν
πεπ.ίθησιν εύρωστία; δυναμένη; νά ύποσχεβη μέρι
σμα λίαν ενθαρρυντικόν. Άλλ' ή κερδοσκοπία στηριζομένη έπι τοϋ έπικρατοϋντο; πανικ.ΰ. αποθαρρύνει
καί τους έχοντας τάς καλλίτερα; πεποιθήσεις περί
αύτής.
Φρονοϋμεν δτι έάν τά μηνιαίω; έκδιδόμενα ισοζύ
γιά τη; ήθελον είσθαι συντεταγμένα εύκρινέστερον,
καί όλιγώτερον σκοτεινά, ή κοινωνία ήθελεν έχε:
άκριβεστέραν καί σαφεστέραν περί τής καταστάσεώ;
της ιδέαν.
Ή 'Εθνική Τράπεζα δέν είνε ίδρυμα έξ εκείνων
έν αίς κερδοσκοποδσιν οί μεμνημένοι, ωφελούμενο1
έκ τοϋ σκύτους έν ω διατελεΐ τό κοινόν- άλλ' εινε
ίδρυμα άνήκον εί; τό "Εθ.ος καί συνδεόμενου στε
νώ; μέ τό κράτος' οφείλει άρα νά έπιδεικνύη τήν
θέσιν του εύκρινώς. Δέν άρκεί ή σιότρων καί άγαθή
Διοίκησις. περί ή; ούδείς αμφιβάλλει, άπαιτεϊται καί
λογιστική τάξις καί σαφήνεια, τής όποιας όφεί/ομεν
νά όμολογήσωμεν δτι στερείται έν μέρει έπί τοϋ πα
ρόντος. ΙΙοϋ εΰρίσκεται λ. -χ. τό σ.τουδαϊον λαχειορόοον δάνειον έν τώ Παθητικώ τη;, καί εί; ποιαν
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λεσφόρο; ή θεραπεία απαιτείται νά γείνη άμέσω; οέ;
τι; αϊσθανθή τήν πρώτην ένό-χλησιν.

’Επιληψία.
ΊΙ πρόχειρο; πρό; τοϋ; επιληπτικού; θεραπεία,
οσάκις καταλαμβάνονται έκ τής άσθενείας των, συνίσταται πρό πάντων είς τό νά άποβίσωμεν αύτού;
εί; μέρος κατάλληλον διά νά μή τοαυματισθώσιν
ένώ σπα·ρουν, ν' άφίσωμεν έλευθέραν πέριξ αύτών
τήν κυκλοφορίαν τοϋ άέρος καί νά προσπαθήσωμεν
νά καΤαπραύνωμεν αύτού; βρε’χοντες τά χείλη κα
τού; μήνιγγά; του δι’ ολίγου ψυχρού ΰδατος. 'Απο
φύγετε τά οξέα καί τήν άμμωνίαν, άτινα καθιστώσ:
τήν ζρίσιν σφοδροτέραν. Ό πασχών πρέπει νά ζατακλιθή μέ τήν κεφαλήν όπωσοϋν ύπανεγηγερμένην
καί ν' άφεθή νά συνίλθη μόνος του.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΊΙ Χριστίνα, ή βασίλισσα τής Σουηδίας, άπέφευγεν, ώ; γνωστόν, τήν συναναστροφήν τών γυναικών,
α Αγαπώ τούς άνδρας, έλεγε, δχ ι διότι εϊναι ανδρες,
άλλά διότι δέν είναι γυναίκες».

-νΌ Λουδοβίκο; ΙΔ' έδείκνυε εις τόν Μποαλώ
μερικού; στίχου; του καί έζήτει έπ' αύτών τήν γνώ
μην του.
— «Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ό Μποαλώ, τίποτε
δέν είναι άδύνατον είς τήν Μεγαλειότητα σας" ήθέ
λησε νά κάμη κακού; στίχου; κα! επέτυχε!»

-νΦραγκίσκο; ό Λ’ έπιθυμών νά άνυψώση ένα τών
σοφοτέρων άνδρών τής έποχή; του είς τά πρώτα
εκκλησιαστικά αξιώματα, ήθέλησε νά μάθη παρά
τοΰ ίδιου έάν ητο εύγενής.
— Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ϋ άβϊα;. εϊς τήν Κι
βωτόν τοϋ Νώε ήσαν τρεις άδελφοί. ακριβώς άπό
ποιον τών τριών κατάγομαι δέν γνωρίζω.

Ή εϊσπραξις τών φόρων

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΊ" ΟΙΚΟΝ

Τό συνάχι.
Τό οχληρότατου συνάχι θεραπεύεται κατά τήν
διαβεβαίωσιν τοϋ ιατρού Γκερέν ώς έξή; : Αλείφετε
καί τρίβετε διά πανιού ή σπόγγου έμπεποτισμένου
δι' ΰδατος λεβάντα; τό άνω μέρος τή; κεφαλής καϊ
τό μέτωπον μέχρι τή; ρινός. Διά νά εινε ομω; τε

ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ
Ένας άπό τούς αύτοχαλουμ.£νους κα#ό)ς πρείΤίΕ «υλλ,φθεί; έπ’ αϋτοφώρω κλεπτών είς τχ χαρ
τιά. έρρίφθη άπό τού; συμπαίχτας του εξω είς τόν
δρόμον άπό τοϋ παραθύρου τοϋ πρώτου πατώματος.
Έγερθεί; κακώ; έχων, μετέβη πρό; ένα τών φί
λων του διά νά τόν συμβουλευθή τί έπρεπε νά χάμη.
— Μίαν συμβουλήν έχω νά σού δώσω μόνον,
τώ εϊπεν 4 φίλο; τον άπό τώρα χαί εί; τό έξή;
νά παίζης μόνον εί; ισόγεια.
ΤδΧΔύο Άσζληπιάδαι συναντιόνται έν μέση όδώ
Σταδίου.
— Ά 1 βζ.έπω πώς έχει; φοδερον ζατάρρουν,
συνάδελφε !
— 'Άσε με, ζαύμένε. χ’ είμαι νά σκάσω. Βήχω
σάν νά ήμουν.. .πελάτη; μου!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΏΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ ΑΓΏΝΩΝ
Τήν παρελδουσαν Δευτέραν έτέθη ενΝ. Φαλήρω

ό θεμέλιο; λίθο; τοϋ διά τού; προσεχείς άγώνι;
άνεργηθη-ομένου Ποδηλατοδρομίου. Κατά τήν ήμιεπίσημον ταύτην τελετήν παρέστησαν τό Διοικητιχόν συμβούλων τοϋ σιδηροδρόμου 'Λθηνών-ΙΙεωαιώ;
χαί πολλοί άλλοι. ΙΙρόποσιν υπέρ τής A. Υ τοϋ
Διαδόχου έφερεν ό μηχανικό; χ. Βελλίνηε. ίτίρας
δέ οί χ. χ. Ν. Φιλάρετος, πρόεδρο; τοϋ διοικητικού
Συμβουλίου, ζαί ό ζ. Λ. Καρράς.
— Άφίζετο έζ Γαλλία; δ χ. Κάρολο; ΓΙέρυ,
προσκληθεί; ύπό τή; επιτροπή; τών Ολυμπιακών
Αγώνων ΐνα άναλάδη τήν κατασκευήν τοϋ κυκλι
κού δρόμου τοϋ Παναγαΐχοϋ Σταδίου.
— Έν Πειραιεΐ έγένετο προχθές έν τή αυτόθι
πρώτη Δημοτική Σχολή τών θηλέων συνάθροισι;
πολιτών, τή προσζλήσει τοϋ «'Ομίλου τών Ερε
τών» πρό; σύσκεψιν τής συμμετοχή; τοϋ Πειραιά»;
εί; τού; διεθνείς 'Ολυμπιακού; άγώνας. Μετά μιζράν σύσκεψιν άπεφασί Οη παρά τή; 'Εφορία; οπω;
ό Πειραιεύ; διαιρεθή εί; τμήματα ζαί διορισθώσι
Βωδεκαμελεΐ; έπιτροπαΐ. έζάστη τών όποιων θά <ργασθή πρό; συλλογήν εράνων, έχουσα όιρισμένον
κύκλον ένεργεία;.
— Άπεφασίσθη ΐνα αί τέσσαρε; μόνον σειρά

τών έδωλίων κατασκευασθώσιν έκ μαρρ άοου, αί δέ
λοιπαί οΰχί έζ πορίνου λίθου, ώ; εϊχεν άποφασισθή
προηγουμένως, διότι ελλείπει ό άπαιτούμενο; -/μό
νος, άλλά έζ ξύλου.
—-Το Βασιλικόν Γραφείου τοϋ Βελγίου έζήτησε παρά τή; 'Επιτροπής τών Όλυαπίων πληρο
φορία; κατά ποιον χρόνον άκριβώ; άρχοντα·, οί
’Ολυμπιακοί άγώνες, αγγέλλει δέ ΰτι ετοιμάζονται
νά ελθωσιν εί; Αθήνα; πο'λοΐ άγωνισταΐ, έπίση;
καί ό δ ευθυντή; τοϋ συλλόγου τών ξιφομάχων.

Ή Δημαρχική άμαξα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
1) Τό διαγώνισμα θά επαναλαμβάνεται ταχτιχώ;
κατά διμηνίαν.

2) Αί απαντήσει; εί; έκαστον τών διαγωνισμάτων
δέον ν’ άποστέλλωνται έν τώ γραφείο» ήμών, τών μέν
έκ τού Εσωτερικού διαγωνιζομένων τό βραδύτερον
μέχρι τή; 15 τοϋ έπιόντο; μετά τήν λήξιν τοϋ δια
γωνίσματος μηνός (15 'Ιανουάριου 1896,διά τό πρώ
τον) τών δέ έκ τοϋ Εξωτερικού μέχρι τή; 25 τοϋ
αυτού μηνός.
3ί Αί άπαντήσει; δύνανται νά φέρωβέ τήν υπογρα
φήν τών διαγωνιζομένων ή καί τό ψευδώνυμον αύτών.

7) ΕΠΑΘΛΑ. — Εί; τόν πρώτο»· τών έπιτυ/όντων κατά τόν πρώτον αγώνα, θά άποσταλλώσι
παρά τή; διευθύνσφω; διάφορα βιβλία άξια; 25 δραχ
μών κατ’ εκλογήν τοϋ νικητοϋ έξ όλων τών κατα
λόγων τών έν Άθήναις βιβλιοπωλείων. Εί; τόν
δεύτερον, δύο τόμοι του περιοδικού συγγράμματος ό
Παρνασσό; ζαί εις τόν τρίτο»· τά «’Ολύμπια» έπί εν
έτος δωρεάν. Τών λοιπών τά ονόματα θά δημοσιεύ
ονται έν τώ δελτίο». -

Τά ίπαθάα θ’ άποστέ.Ι.Ιωνται τοϊς νιχηταΐς ε.Ιεύθερα ταχυδρομικών εε-ίώ»·.

ί) Αί απαντήσει; δέον νά ώσι καθαρογεγραμμέναι

Τον. — ΑΙΝΙΓΜΑ
Σ'τό πϋρ υπάρχω, σ'τήν φωτιά οΰχί,
ανευ έμοΰ δέν γίνεται βροχή·
Ό ρους τοϋ κάθε ποταμού—
περίεργον!— ανευ έμοΰ
δέν άχούεται ποσώς,
άλλ’ όχονεε περισσώ;!

8ον—ΑΙΝΙΓΜΑ ΛΑΪΚΟΝ

Τί είναι εκείνο τό όποιον άνήχει εις έμέ, άλλά τό
μεταχειρίζονται συχνότερα οί άλλοι, χωρίς νά δύνα

μαι νά τού; εμποδίσω ;

9ον—ΓΡΙΦΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

ΙΟον—ΚΓΒΟΛΕΞΟΝ
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Διά τού; γνωρίζοντας τήν γαλλικήν.
12ον—ΕΛΔΙΠΟΣΥΜΦΩΝΟΝ
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Τί; τών Ελλήνων φιλοσόφων καί ύπό τίνος κατεδιώχθη νά κλεισθή έντο; σιδηρού κλωβού καί ν’άποθάνη έντός αυτού :
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ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΤΛΙΒΟΪΛΟΣ ΕΑΝ ΛΕΝ ΕΞΕΛΕΓΕΤΟ

θά έμενε πάντοτε ό εκλεκτός έμπορροοάπτης
τοϋ κομύοϋ κόσμου τών ’Αθηνών.
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— ffoS εί»·’ ή αμαξά σου, pi βΛάμη ;

— Επειδή δίτ μ' έπροτίμησεν ό δήμρχος νά
μί χάμη αμαξά του, ί'χαμαν τ ΆΛογίι μου <ίπεργία.'...

Τιμολόγκ>ν αλεύρων τοϊς μετρητοϊς

1 ά έπί τή τελέσει τών 'Ολυμπιακών άγώνων άναμνηστικά γραμματόσημα αποτελούσε 12 κλάσεις
καί διακρίνονται δι’ ίδιου χρώματος ό»; έξή;:
1 κλάαις λεπτ.
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Τά γραμματόσημα ταϋτα ε'χουσι σχήμα ορθογώ
νιον μήκους τών μέν λεπτών 1,2, 5 καί 10 χιλιο
στών 22. πλάτου; 18, τών δέ λεπτών 20, 25, 10
καί 60 καί τών δραχμών 1,2, 5 καί 10 μήκους χι
λιοστών 42 καί πλάτου; 20, φέρουσι δέ τά επόμε
να άπεικονίσματα*
Τών λεπτ. 1 και ι> παλαιστών συμπλεκόμενων
U
»
5 υ 10 τοΰ δισκοβόλου τού Μύρωνος
»
» 20 » 40 άμφορέω; τών «Άθήνηθεν ά
θλων, έφ’ ού είζονίζιται ή Α
θήνα πάνοπλος»
» 25 V 60 άρματος τεθρίππου
Τής μια; δραχμής τοϋ Παναθηναϊκού Σταδίου.
Τών δραχμών 2 τοϋ Έρμου τοΰ Πραξιτέλους.
»
»
5 τή; Νίκης τοϋ Παιωνίου καί
•
»
15 τής Άκροπόλεω;.
Τά γραμματόσημα πασών τών χλάσεων φέρουσιν
έπίση; εί; μέν τό άνω μέρος τά; λέξεις ; «'Ολυμπια
κοί αγώνες 1896», επί δέ τή; βά,εω; τήν λεξιν ;
• Άθήναι» καί εί; τά; γωνίας αυτών άριθμόν δηλω
τικόν τής άξίας τού γραμματοσήμου, προτασσομίνων κατά συγκοπήν τών λέξεων : «λεπτόν» ή «λε
πτά», «δραχμή» ή «δραχμαί».

Feu Carnot, Πειραιά.—"Επιστολή σας έλήφθη. — Κ. Τσ κλ, ενταύθα. —Έλήφθη· θά δημοσιευθή.— Κ Γ. Μ. Δυστυχώ; ακατάλληλον.

ΙΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη ποιότη;..........λεπ. 16
...
43
ΧΖΥΜΑ Ρωασίας ίζλεζτή Λ'............. »..... Ή»
ΑΛΕΥΡΑ ΑΛΑ’......................................
« 41
»
ΑΑ';.......................................... ο 3»
»
πιτυράτα.................................. » 36
»
δεύτερα......................................
» 36
»
τρίτα......................................... » 28
ΠΙΤΥΡΑ χονδρέ...................................... u 14
»
ύιλά........................................... » 16
Οί άγοράζοντε; ol» τό ’Εξωτερικόν απαλλάσ
σονται του τελωνειακού τέλους τών 6 λεπτών
κατ’ οχ αν εκτός τών πιτύρων.

147 — όδός Αιόλου — 147
("Εναντι Χρυσοσπηλαιωτίσση;)
Οάραπεύεται διά τιον
Ή άνικανότης ζαταποτίον
τοΰ

Dcur Hirsch.

ΑΙΑ ΤΟΓΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜίΦΙΛΟΓΣ

?

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ

οστι; δέχεται τού; ασθενεί; του άπό τή; 8—12
καί άπό τή; 2 1)2 — 5 καί άπό τή; 7 1(2—9 μ. μ.

Έκριζοντυλίνη,
tOVC X'r.loi’C.

.1* "ί

«*-. 1-

(άνωθεν τού Παντοπωλείου Μπακατσούλα)

Δ. Σ. ΛΟΓΜΟΓ

μόνον ό ιατρός κύριος

:+

221 ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 221

-X

ΑΤΜΟΜΥΛΟΙ

£.™ ΒΡΟΟΪΓΙΕΚΑΡ

-ahi·*· . 1·*·

5 Οί κ. κ. Άς'.ωμχτβκοί
τής τε ξηρής και θαλάσσης ευρίσκουν
έκεϊ τάς κομψοτέρας στολής.
γΟ-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ϊ Ιον.—ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣ1Σ

«ί
«θ'

ΠΛΟΥΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΥΘΥΝΙΑ

καί έπί τή; μια; ϋψεω; τού χάρτου, άλλως δέν θά
λαμβάνωνται θπ’όψει.

0) Μεταξύ τών άποστελλόντων τόν αυτόν αριθμόν
ορθών λύσεων, θά προτιμώνται έκεϊνοι ών αί απαντή
σει; θά λαμβάνωνται ένωρίτερον. Μεταξύ δέ τών
κατά τήν αύτήν ήμέ,οαν ληφθησομένων θά προτιμών
ται αί τών κυριών.

^-Φ-ΤΟ ΤΕΑΕΙΟΤΕΡΟΝΦ·

49—Έν Άθήναις, όδός Έρμου—49

ΠΡΩΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ
5) Έπιτυχόντε; εί; τό διαγώνισμα θά θεωρώνται
πάντες οί άποστέλλοντε; τά; περισσοτέρα; όρθάτ
λύσεις.

£

®

Εναντ' τών καταστημάτων Κανελλοπούλου καί Καντζοί

--------------- -------------------------

Ή Διεύθυνσις τών «’Ολυμπίων» επιθυμούσα νά
καταστήση τό δημοσίευμα αυτή; τερπνότερου καί
έπαγωγότερον, συνέστησεν άπό τοϋ παρελθόντος 1ου
αριθμού τακτικόν δίμηνον Ό.ίυ/ι.-ιαζό»· διαγώνισμα
αινιγμάτων, γρίφων, προβλημάτων καί λοιπών πνευ
ματικών ασκήσεων, είς δν δύνανται νά λαμβάνωσι
μέρος έκτο; τών τακτικών συνδρομητών χαί πάντες
οί κατά φύλλων άγορασταί του τε 'Εσωτερικού καί
'Εξωτερικού.

3

Δελτίον τών Όλυιιπίων

Δελτίον τών Όλυιιπίων

Βάλσαμ.ον τών Ν υμ.φών

.μ

Άντι δο. 60 μόνον δρ. 1 ϊί
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΙΙΙΙΙΙΈΙΣ ΣΕΙΡΑΙ ΤΗΣ
JMOJIHOk
—=6 ΟΛΩΝ ΕΤΩΝ=ή-ο; 1887,1888,1889.1890,1891 καί 1892
Ή σειρά αύτη τοΰ λαμπρού περιοδικού περιέχει;
12 μεγάλα μυθιστορήματα, περιέχει διακόσια (200)
διηγήματα, περιέχει περί τά 11ύθ (χίλια εκατόν)
άλλα ποικιλοέτατα άναγνιόσματα, ό.Ια εκ πρύς εν
ίχ,ΙεΛεγμενα άριστα έργα, καί άπειρα μικρά άλλα
δημοσιεύματα τερπνότατα.
Εινε 3,500 μεγάλα·, σελίδες άντιστοιχοϋσαι πρός
80 τόμους, διά τήν άπόζτησιν τών όποιων θά έπλήρωνέ τι; 200 καί πλέον δραχμάς.
Ουτω μέ μίαν σειράν τή; «Έβοομάδος», άποκτωμένην άντί εΰτελεσ;άτη; τιμής, έχει τις άνάγνωσμα
εί; ο έπί μήνα; δύναται νά έντρυφϊ διερχόμενο; τερπνοτάτα; ώρας άνέσεως ζαί ψυχαγωγίας.

Τιμή δ.Ιοχ.Ιήρου σειράς διά τάς Άθήι-ar Δρα/. ί.5
u
17
διά τά Εξωτερικόν, έΛευθέρας ο
Φρ. χρ. 15
Ji« τας επαρχίας μετά των ταχ. τε.Ιών

έξοχον καλλυντικόν τού προσιόπου.

Ύπάρχουσικαί τόμοι μεμονωμένοι τοϋ περιοδικού
μόνον τών έτών 1887, 1888, 1889, 1890 καί 1892,
πωλούμενοι έκαστος άντϊ δραχμών 3, μετά ταχυδρο
μικών δέ άντί δραχμών 4. Είς τύ Εξωτερικόν εί;
χρυσόν.

Τά ανωτέρω ε'υρϊσκονται εί; τό Φαρμακείου

ξ^Α.ΙΣΑΑΚΙΔ0Γ-=^
I Όδό; Κολοκοτρώνη)

Τό χαλλιτεχνικώτατον, άρχαιότατον ζαί καταλληλ.οτατον περιοδικόν διά τά; οικογένεια; εινε
Η

Πϋέσχ αϊττ.σις κΛευΟύνεται :

Πρός τό βιδλιοηωλεϊον της «Εστίας»
Γ. ΚΑΣΖΖΧΟΚΡΪ

Είς Αθήνας
Περιέχουσα τού; νεωτάτου; συρμού; τή; έποχής,
τά κζλλιτεχνικώτατα εργόχειρα καί ύλην τερπνήν
καί ιόφέλιμον.

Οίνοπνευμ-χτοποιβα

Διευθυντής και εκδότης

ΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΤΙΣΤΑ

----- > Α. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ <----Συνδρομή έτησία ’Αθηνών δρ. 8, έπαρχιών δρ.9,
'Εξωτερικού φρ. 10.

EIST ΠΕΙΡΑΙΕΐ
Ή

Καί τα βλακωδέστερα κεφάλια ακόμη, yairorrai
πνευματώδη άρκεϊ να τά στέλλουν οί κύριοί των νά
χουοεύωνται εί; το

ΚοΎΡείΟΝ ΚΑΙ Μυροπδλειον

ΝΙΚ0Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΓ
κείμενον εις τήν οδόν Σταδίου, κάτωθεν τοϋ πα
ραρτήματος τοϋ ξενοδοχείου τή; 1 αλλίας και απέ
ναντι τής πρώην Πιστωτικής.

Δέχεται και Συνδρομητής.

♦i

JatPOS - ΔΐίΡΜΑΤΟΛΟΓΟε
Ιν Πο?ιβ«οις Κ>
'Οδός Άγιου Κωνσταντίνου άριθ. 34.

ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ
Π.Ιαηΐα Όμονίαι:, παρά τ> βίατροτ
ΖΔΕ3ΣΕΤΑ.Ι

Ή
Ή
♦ή
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦1

Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΓ

Α. ΜΠΡΕΛΗΣ

*
*
Ή
*
*
*
*

άπό ΐής 0 π.μ.—<ι μ.μ.
-----

Τά τελειότερα οινοπνεύματα, τά μάλλον ανόθευτα
ηδύποτα, τά έξ αληθούς αποστάγματος οίνου

ΚΟΝΙΑΚ -----------εύρίσκονται έν τώ έργοστασί»·» τοϋ Νικολάου Βατίστα
έν Πειραιεΐ παρα τόν κήπον Καραϊσκάκη.

Θεραπεύει παν νόσημα τοϋ κλάδου του.

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ
επι m Ρίζωι ethpizomeroi
Ji ρίήαι <1ir εξάγονται π.Ιέοτ. ό.Ι,Ιά θεραπενοτζαι χαι τοποθετούνται επ αντών
τεχνητοί όδύντες χαθ’ o.ta όμοιοι τών χαταοτρα'ρίντιον φναιχ&ν ύπό τοϋ χ. Vidal
oSovzopaxavixovfmecaniciendontisne)
II
παρά τώ όόοχτοϊατρφ χ. Μπρί.Ιη
Παρά τψ ϊδί<·> εϋρίσχεται χαί το άπαράμι.Ι.Ιον ΰ .1 ε (ί ιρ θ ο ρ ο ν. _

Κάτω πλέον οί ακάθαρτοι οδόντε: !

τ τττχτ »»»»»♦»»»♦♦»»»^

Όλα τα ’Αγγλικά καί Γαλλικά είδη
πίλων εύρίσκονται εις τό

ΠΙΛΟΠΟΙΕΙΟΝ
----- · & ΠΙΛΟΠΩΛΕΙΟΝ

Ζ. ΣΚΑΜΒΟΤΓΕΡΑ
Όδός Αιόλου 71.

Δελτίην τών Όλνιχπίων

ί

ΡΙΣ ΤΟ

·· · ·
ΣΑΛΓΣ1ΣΟΤΟ

ΖαΜΙΙΟΝ

Ιΐαντσίτα χαπνιστή

Φιλέτο καπνιστόν

---------------------------------------------

ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ φΚΟΤΗΤΙΝ1Α
Λουχάνιχα καπνιστά
(ιείμησι; ΓαλλιζηΙ

ΣΑΛΤΣ1ΧΟΊΌ
Ιμίμησις Βερώνη;)
11ΗΚΤΗ

Λαρδί άζχπνιστο
ΓλοΊασαι καπνιστοί

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ

ν

Λουκάνικα
(μίμησι; Μιλάνου)

mill ΣΚΟΙΊΟΪΙΙΙ
γ/’/γ

-® LBIMIIIIftW LiminiE
έγζ.αΟΐ',ρύ’Ιν, το ·.ετειότερον Ά 7)ν·χ’ιχ.ον

------- »ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ*------‘Οδός Σταδίου 18.

ΣΑΛΤΣΙΣΟΤΟ
(μίμησι; Μιλάνου)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΪ ΤΗΣ ΒΑ1ΙΑ. ΑΤΛΗΣ

! //pec

ΤΟΝ Κ. Κ.

’.-ΙνατοΛχ/ρ· .τΛυρά»· rf/c Λ7α<: Jyopfic

’Αγγλικήν στερεότητα ζαί Γαλλικήν κομψότητα
εΰρίσζει τι; μόνον εί; τά

ΜΙ1ΟΥΧΪΛΙΝ

' νπαδηματοποεε&ον

Ξΰγζι Λυωμένο

'Όλα τά είδη τών χοιρινών
’Εκλεκτά καϊ Εύθηνά.

βτδοκιμαςατε-»

τοΰ χ.
ΙΩΑΝΝΟΪ· ΤΣΑΜΗ

Γλώσσαι a la Busse

ΙίρομηΟευτοΰ τή; Λ. Β. Υ. το3 Δ’.αδΰ/ου
ΧΟΙΡΟΜΕΡΙΑ
- V5

όσοι γνωρίζετε νά τρώγετε χαλά.

Γ ♦ Ο Κ. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ♦ 1

‘Οδός Σταδίου ΰοιθ. 4ό

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

C κατέκτησε την Ελλάδα ώς αντιπρόσωπος τών Λΐγυ- ή
Υ πτιακών σιγαρέτων τοΰ έν Καϊρω έργοστασίου
Μ

Παρά ττ,ν Νέαν ’Αγοράν

Έτρωδιαομίνοτ )>i ό.Ια τά ίχ.Ιιχτΰ
rl'fiii :

0

φΝ.ΤΣΑΝΑΚΛΗ·
$
ό
Δι’ αύτών έπίσης έστολέσθησαν δλαι αί αϊθουσαι Q]
Α τών Αθηνών ιιέ τά. κομψοτεχνήματα Σινικής καϊ Α
IX Ιαπωνίας.
α|
Γ*)ζ

Τ— ’Οδός Σταδίου—Τ

νΥ

Εί___________—.------------------ ^1

’Αποικιακά, "Οσπρια, Παστά ζλπ.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΕ

ΒΟΠΤΡΟΝ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ
έξάισία; ποιότητο;
άμιλλώμβνον μέ τά καλλίτερα.

1

ΜϊΛ
ϊ
ί
I

ΤΟΜΟΙ ^χ.·
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Γα μονά Αγγλικά Κασμίρια
:ά Υπάρχοντα έν ΆΟήναι;, εόρίσζονται μό
νον έν τώ ζαταστήματι τών χ. ζ.

ΣΤΥΑΙΑΥΟΪ Γ. ΙΑΤΡΑΚΒ

ΧΑΛΚΩΜΑΤΑ & ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ

Όδό; Αιόλου άριβ. 14b

ir τί/ όι!ψ Σταόίον όριβ. 35
(iram τοι' ΆρσάχιίΐΊ·).
—π-

τών έτών 1 8S> 1 - 02»
ΙΙ'ολοΰνται εϊ; τό έν τή όδώ Αίολου βιΰλιοπωλείον
ΜΤ

Κατασκευάζει ι·.ΤθΛιματι>

σηριότοτα χαΐ ινθι)τοτατ.α
,i'c ziaac .liar jtwpiac.
To U.OVOV ζαταστημα •ι οποίον

ΠρομηβεΟταί τών ζ. χ. Χαλκώματα ζαί
Καραμανώφ είναι τά διασημοτερα εργοστάσια
τή; ‘Αγγλία;.

Α.

ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ 1Β3

(παρά τό Πρακτορείου τών Εφημερίδων)

ι

προμηθεύει υπόδημα; α χα·. i
* ’
Έζωτερίχον.

sic. τιμήν άπι,στεντως εύθυνήν.
ΚαΟώ; ζαί εί; τό Γρασεϊον

ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ
‘οδός Σταδίου 40.

οΦό
Τ

*

Το μόνον έν Άθήναις
τέλι ιον μηχανουργεϊον
μετ’ ειδικών μηχανικών
καί μηχανημάτων νεωτάτου συστήματος.
Έπι ιιετοία
U L I άιιοιδή
V
>
καϊ έν βραχεί χρόνου διαστή μάτι κατασκευάζει:

Ατμομηχανής, Ατ
μολέβητας,
Σ9 Ελαιο
πιεστήρια. Ελαιο
τριβεία, Ύδραντλικάς μηχανής, Βα
ρούλκα, Άτμαντλίας, Στέγας Οιδηράς,
Γεούρας

καί τέλο? πάν ο,τι άνάγεταε εέ« τήν ^ηχανουργίκήν.
Εκ τή; Βασιλική; Τυπογραφίας Ν. Γ. ΙΓΓΛΕϊΗ

