
Ή Διεύθυνσις τών »Όλνμπίω«» 
ποιείται γνωστόν ποόςτούς απανταχού 
συνδρομητής αύτών, οτι ούδένα έχει 
περιοδεύοντα ανταποκριτήν, έντολήν 
έχοντα νά ένγράύη συνδροιιητάς· καϊ 
νά εΐσπράξησυνδροιιάς.

ΑΙ συνδροραϊ πέμπονται άπ’ εύ- 
θείας ποός τήν ένταϋθα Διεΐτθυνσιν. 
ή είσπράττονται δι' άποδε'ξεως υπο
γεγραμμένης παρά τής ΔιευΟιΚ-σεως 
ή τοϋκ.Γ.Μαλανδρινου καϊ τών κατά 
τόπους ανταποκριτών, ών τά ονόματα 
Οέλουσιν εγκαίρως δημοσίευσή.

ΙΙρός τούς συνδρομητής ’Αθηνών, 
τά « Όλνμηια» τοϋ λοιπού 0’ άπο- 
στέλλωνται ταχυ^ρομικώς. 'Επειδή 
δέ κατά τήν διανομήν τών τεσσάρων 
πρώτων φυλλαδίων πολλαί συνέβησαν 
άταξίαι καϊ έλλειέτεις, παραναλοϋνται 
οί σννδρομηταϊ οί μή λαβόντες τυχόν 
τινα τών προηγουμένων φύλλων νά 
τά ζητήσωσιν άπό τό 1’ραφεϊόν μας, 
έκτος τών δύω πρώτων άτινα έξην- 
τλήθησαν όλοσχερώς έκ τής μεγάλης 
καταναλώσεως καϊ τά όποια θά άνα- 
τνπωθώσι μετά τινας ημέρας.

ΕΒΑΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΚΚΗ ΕΙΙΙΗΕβΡΗΣΙΣ

Φυσιχωτάτη είναι ή έν τώ Χρηματιστηρίω μας 
αδράνεια καί ή έκάστοτε ύποτίμησι; τών διαφόρων 
άξιών, άφοϋ Ελλείπει έξ αύτοϋ ή κινητήριο; δύνα
μ·.;, τό χ?ήμ®· "Ο·/·, μόνον οί πολλοί, άλλ' ούδ' 

αύτοί οί περί τά οικονομικά ειδιχώ; ασχολούμενοι 
ηννόησαν αρκούντως οτι, είς τών σπουδαιότερων 
λόγων τής σημερινή; στενοχώριας τή; συναλλαγή; 
έν γένει, είναι καί ή ανεπάρκεια τοΰ κυκλοφορούν
το; -χαρτονομίσματος. Ό μικρός χώρος τόν όποιον 
διαθέτει τό ήμέτερον περιοδικόν, δεν μί; επιτρέπει 
να έκταΟώμεν καί έξηγήσωμεν τήν έκ τή; μικρά; 
ποσότητο; τοΰ κυκλοφορρΰντο; χαρτονομίσματος 
προσγιγνομένην τώ τόπω ζημίαν’ άρκεί νά εϊπωμεν 
οτι ή έν Έλλάδι ακίνητο; ιδιοκτησία έτέΟη σχεδόν 
έκτό; «υναλλαγής έλλείψει χαρτονομίσματος, φερεγ- 
γυότατος δέ ιδιοκτήτης δύσκολοι; δύναται σήμερον 
νά προσπορισθή ολίγα χρήματα, έστω καί έπί υπο
θήκη ολοκλήρου τής περιουσίας του. Ύπό τήν αύ
την πίεσιν διατελοΰν καί τά διάφορα τραπεζικά κα

ταστήματα καί γραφεία, τά όποια πολλάκις ανα
βάλλουν εργασίας των, ώ; προεξοφλήσεις κλ. δι" έλ- 
λειψιν χαρτονομίσματος. Είς τοΰτο όφε-λομεν νά 
άποδοίσωμεν καί τόν υπερβολικόν μηνιαϊον τόκον 
μεταφοράς τών έν τώ χρηματιστηρίω αξιών. Κατά 
τού; τελευταίους μήνας μετεφέρθησαν μετοχαί τής 
Εθνικής πρός 20 καί 25 δραχμάς τήν μετοχήν !

Ίσως τινές Οαυμάσωσ διά τάς παραδόξου; περί 
■χαρτονομίσματος ιδέα; μας, άφοϋ ή κυκλοφορία αύ- 
τοΰ θεωρείται διά τόν τόπον πληγή βαθύτατη, τήν 
όποιαν μόνον, φρονοΰσι δυστυχώς καί πολ οί 
τών λεγομένων οικονομολόγων μας, μία αοσις τή; 
αναγκαστικής κυκλοφορίας ήδύνατο να Οεραπεύση, 
εϊς αύτού. άπαντώμεν νά μή καταγίνονται εις 
πράγματα τά όποια πολύ ολίγον ή ούδόλως Εννοούν

Κατά τήν εβδομάδα ταύτην σπουδαία έπήλβεν 
ύποτίμησι; έπί τών μετοχών τή; όμαρτωΛήη εται
ρίας τών Δημοσίων “Εργων, αί όποϊαι κατήλΟον 
μέχρι τή; τιμή; τών 59 δρχ. άνατιμηΟεΙσαι κατό
πιν κατά δύο μονάδας. Καί πάλιν συνιστώμεν εϊς 
τούς είσέτι αϊσ οδοξοΰντα; διά τά: μετο/ά; αύτάς, 
νά προσέξωαι καί μετριάαωσι τόν φανατισμόν των, 
άς μή λησμονώσι δέ οτι τό μεταλλείου τοΰ λευκ λί
θου τής εταιρία; ταύτης. ούδέποτε θέλει έταρκέσει 
να άποδιόσγ, ολόκληρα Εκατομμύρια, τά όποια σ.το - 
pafixap<5iu<; έχάΟησαν είς ΟειυρυχεΙα. άνθρακορυ- 
χεΐα, κατασκευήν υψηλών λεγομένων καμίνων καί 
άλλας άνοήτους καί ΰστεροόούλου; επιχειρήσει;.

Τήν Εταιρίαν ταύτην έπιτυχώ; δυνάμεθα νά Οέ- 
σωμεν εί; τήν ταξιν τής περιφήμου «Πανελληνίου» 
καί άλλης τινες μεγαλοσχήμου Τραπέζης πρό; τό 
παρόν υπερήφανου καϊ δονκισωτικώ; κανονιζούση; 
καθ έκάστην τήν τιμήν τοΰ συναλλάγματος. Εύχό- 
μεθα εϊς τήν τελευταία» ταύτην, οτε Οά έλΟη το 
πλήρωμα τού χρόνου, νά |·εταχε ρεσΟή τούς δυστυ
χείς με τόχους της μέ όσον οιόν τε μικροτέραν σκλη
ρότητα, καί ν' αναγνώριση αύτή πρώτη δτ·. άπό 
πωκητοΰ σιγαρέτων έν ΙΙειραιεϊ καί άπο μικρο'ύ- 
παλλήλου της Πανελληνίου δέν μεταβάλλεται τι; 
ευκόλως είς τραπεζίτην μί οσα καί άν έχη προτερή

ματα καί... φαόυρίτα; !

Λ: τιμαί έν αί; έκλεισε σήμερον τό Χρηματιστή
ριου είσίν αί Εξής :

Αϊ τής’Εθνικής Τραπέζης... πρός δρ. 2250
Αί τής Βιομηχανική;................. » ,ηγ
Αί τοϋ Λαυρίου.......................... » 8θ
Αί τοΰ Σιδηρ. Α. Π................. » 366
Αί τοΰ Σιδηρ. II. A. Π.......... » 36 '/,
Αί του Σιδηρ. Θεσσαλία;.... » 240
Αί τών Δημ. "Εργων.............. » 63
Τά λαχειοφόρα τής Έβν. Τραπ. » 680
Συνάλλαγμα όψεως έπίΓαλλίας 1.79 '/2
Λίρα » ............... .. » 45.35
Είκοσάφραγκον............................ u 35.80

ΆΟήναι 14 Δεκεμβρίου 1895.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Ή άνάγνωσις κατά, τό φαγητόν.
Όταν τρώγητε μή άναγινώσκη τε. Έν πρώτο·; 

ή ανάρμοστο; αΰτη συνήθεια τήν οποίαν ϊχουσι 
συνήθως οί άγαμοι, βύνατ u νά παραμείνη καί δταν 
οί οροί τοΰ βίου μεταβ ηθώσιν, άπρεπε; δέ Οά ήτο 
xat ηχιστα συντβλεστιχόν εις την συζυγικήν άρμο- 
νίαν τό νά έκλέγη · σύζυγο; τήν ώραν τοϋ φαγητού 
διά ν' άναγνώση τά νέα τής ήμερα;, καθ' ήν στιγ
μήν οφείλει νά συγκοινωνή μέ τήν οικογένειαν του. 
Καί μεταξύ φίλων χαί γνωρίμων άκόμη ή πράξις 
είναι αξιοκατάκριτο; καί άντιβαίνουσα εί; τήν εύ- 
πρέπειαν. ·

Άλλ' ούχί μόνον υπό κοινωνικήν έποψ ν είναι 
άτοπο; ή άνάγνωσις κατά τό φαγητό». Καί ή ύγιεινή 
τό αποκρούει ώ; Επιβλαβές. Ό άπησχολημένο; εις 
τήν άνάγνωσιν λησμονεί νά μασσήση χαλώ;, δέν 
αισθάνεται τήν ηδονήν τή; γεύσεως χαί κινδυνεύει 
νά φάγη περισσότερον τοΰ δέοντος ό»; μή όπολογί 
ζων τήν ποσότητα τοΰ έσθιομένου φαγητού, έπ! 
ζημία μεγάλη τοϋ στομάχου. Τύ χειρότερον δέ 
προκαλει διά τή; άναγνώσεω; συμφόρησιν αίματος 
εί; τόν εγκέφαλον, παρεμποδιζομένη; οΰτω τής φυ
σική; διά τήν πέψιν λειτουργίας.

Όσοι έχουν τήν κακήν αύτήν συνήθειαν ά; τήν 
άφίσουν’ καί όσοι δέν τήν έχουν α; προσέξουν νχ 
μή τήν αποκτήσουν.

Ό ουμόιόασμός

— "Ε.Ια Λοιπόν νά σνμβιβασβοϋμι, όρίση I
— ΚαΛ! τί Λίς. μπάρμπα ; JEr τ&μαθη; πών 

ό συμβιβασμό/; άναβάΛΛοζαι; Σί. πένττ χρόνια 
βΛίπομε !

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ότε ό ΛαμαρτΓνα; εΰρίσκετο εΐ; τό κατακόρυφον 
τή; δημοτικότητό; του ό>; πολιτικό; άνήρ, Επιτροπή 
γυναικών τοϋ λαού μετέόη είς τό Δημαρχεΐον δια 
νά τόν συγχαρή.

— ΉλΟομεν, λέγει ή έκπληροϋσα χρέη ρήτορο;.
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να σέ συγχαρώμεν διά τά ύπέρ τοΰ λαού αισθήματα 
σας χαί έχομεν έντολήν έχ μέρους τών ομοφύλων 
μας νά σέ άσπασθώμεν όλοι.

Κα! ήσαν πεντήχον-α αί άδρσγυναϊκες αύται καί 
ήσαν δλαι τερατωδώ; άσχημοι.

Ό Λαμαρτίνος έσζέφθη ν’ απαλλαγή τοϋ έναγ- 
ζαλισμοϋ αύτοϋ τών μεγαοών ζαί τό κατώρθωσε διά 
τής έτοιμότητό; του.

— ΓΙολίτιδες, είπε, σας ευχαριστώ διά τά ύπέρ 
έμοϋ αισθήματα σας’ ά/.λ' επιτρέψατε μοι νά σας 
εΐπω δτι άφοϋ έχετε τοκ.ϋτ·. πατριωτικόν φρόνημα, 
οέν εισθέ γυναίκες, ει-ιθε ϊνδ ες. Καί μεταξύ άν
δρών ό «σπασμό, ε ναι ανάρμοστος. Οΐ ανδρε; 
σφίγγουν μόνον τήν δεξιάν άλλήλων.

Αί γυναίκες ένθουσιασθεϊσαι έτειναν προ; αυτόν 
τήν χεϊρα ζαί ό Λαμαρτίνος έσιόθη άπό τούς πεν- 
τήχοντα άσπασμούς.

Ό Διδιρώ διηγείτο περί τοϋ Ρουσσιο τό έξης 
περίεργον ανέκδοτον. Συνεόάδιζον έν Μονμορανσύ 
παρά τινα λίμνην, δτε δέ έφθασαν εις έν μέρος, · 
1‘ουσσώ είπε πρός τόν συνοδοιπόρον του, δειζνύοιν 
τό σημείον έχε νο : «Χιλιάζι; μοϋ ήλθεν ή ιδέα νά 
πέτο» έδώ ζαί νά πνιγώ». —Διατί δέν τό έκαμε; ; 
. πεν ό Διδερώ. Ό Ρουσσώ κατάπλ,ηχτο; διά τήν 
απάθειαν μεθ' ής ό φίλο; του άπέτεινεν αύτώ τήν 
φράσιν ταύτην, έμεινεν άφωνος ζαί μετ’ όλϊγ-ον 
ετραύλισεν : —Έοούτηξα τό χέοι μου είς τό νερόν 
ζ.αί τό εύρηκα πολύ ψυχρόν !

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

Τό τέως Οέατρον τών Κωμωδιών μετονομαοθέν 
ΙΙολυθέαμα» ήνοιξε τάς πύλας του άπό τής παρελ- 

θούση; έβδομάδος, διασκευασθέν έσωτεριχώς καί εύ- 
οιπισθέν καταλλήλως. Τό «Πολυθέαμα» οϋτω κα

τακτάν Οέατρον άνετον ζαί κομψόν, άφοϋ μάλιστα 
έ'ιεραπεύθη κατά πάντα χαί τό τέως ύπαρχον έν 
αύτώ έλάττωμα ώ; προς τήν άκουστιζήν, καθίσταται 
τν εσπερινόν ζέντρον τοϋ κατ’ έξοχήν άθηναϊζοϋ 
κόσμου, άναπληρούν κατά πάντα τύ μέγα δημοτικόν 
Οέατρον, τό όποιον διά πολλ,ονς λόγους είναι κατα
δικασμένου εί; αργίαν.

Λί παραστάσεις έν αύτώ ήρχισεν διά τοϋ θιάσου 
τοϋ ιταλικού μελοδράματος, έζτελεσθέντων μέχρι 
τοϋδε τών μελοδραμάτων «Ισχύος της Ειμαρμένης» 
καί «Λουχίας» μετά πολλής επιτυχίας καί έν με
γάλη συρροή. Έκτου άριστα κατηρτισμένου τούτου 
θιάσου, διαζρίνονται ίδίω; αί υψίφωνοι, καί μάλιστα 
ή δραματική, ό κωμικός βαρύτονος καί ό βαθύφω
νος. Ό θεατρώνης ζ. Τσόχας υπήρξε πάντοτε το· 
χηρός εϊς τό ιταλικόν μελόδραμα, καί ό έφετεινός 
του θίασο; υπενθυμίζει τού: θριάμβου; τών περιφή- 
μων θεατρικών περιόδων τοϋ θερινού θεάτρου τών 
.< Ολυμπίων» του πρό δεκαετίας, θριάμβους τούς 
όποιου;' δυστυχώ; δέν είδε κατόπιν έπαναληφθέντας 
ύ φιλόμουσο; τών Αθηνών κόσμος.

— Καί τό γειτονικόν μας Οέατρον τών «Ιίοικ- 
λιών», τό ίδρυθέν χάρις εί; τήν άκαταπόνητον δρα
στηριότητα τοϋ ιδιοκτήτου του ζ. Άολάνη, άρχιζε: 
τά; παραστάσεις του μετ' ολίγα; ημέρας, τώρα μέ 
τά; έορτάς ι’σως, κομψόν, εύπαρουσίαστον, ευρύχω- 
ρον, μέ όλα; τάς αναπαύσει; του καί μέ δλην τήν 
ασφάλειαν, διότι περισσή έλήφθη καί επαινετή πρό
νοια περί πολυαρίθμων εξόδων χάριν τών θεατών 
έν ώρα κινδύνου. Θά τό έγκαινιάση. ώς λέγεται, 
διπλού; θίασος έλαφρών μεϋ.οδραμάτων καί χορού.

ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

Ένα; άπό τού; τοκογλύφους μα; εί; άτυχή πε
λάτην του -υπολογίζει κατά τήν έξόφλησιν τοΰ λογα
ριασμού του τάκον 9 τοϊς ο)ο... κατα μήνα !

— ’Εννέα τοϊ; εκατόν 1 ανακράζει ό δυστυχής. 
Μ ά δεν συλλογίζεσαι οτι σέ βλέπει ό θεό; άπ έκεϊ 
επάνω :

Τα τρομερά παιδία ;
— Μπεμπέ, τί αγαπά; καλλίτερα, τή μαμμά ή 

τό πορτοκάλι ;
Καϊ ό μικρός μετά τινα σκέψιν :
— Αγαπώ τή μαμμά ποϋ θα μοϋ δοίση τό πορ- 

τοκάλλι.

Σύλλογος Φιλοτέχνων.

Τήν αύ'ριον Κυριακήν θά δοθή ίν τή μεγάλη αι
θούση τοΰ παλαιού Βαριετέ μεγά η συναυλία ύπό 
μελών τοϋ συλλόγου τών Φιλοτέχνων. || δεσποινίς 
Βλαχάκη Οά ψάλη τεμάχιον έκ τού Φάουστ, ό κ. 
Δ. Κα).ογερόπουλος θά άπαιγείλη τόν ώραϊον καί 
επιτυχή μονόλογόν του «Πολύς θόρυβος», έπίση; 
θά ψάλη ή δεσποινίς Βαλεριάνη κλπ.

Κων. Φ. Σκόκον 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ τοθ 1896 

χρανογραφικον, φιλολογικόν καί γελοιογραφικόν.

έτος ΙΑ'.—Τόμο; 11ος

Τό Ήμερο.Ιόγιον Σν,όχου τοϋ 1896 
etvi άναντιρρήτως άπό τάς σπχνίας επι
τυχία; τοΰ είδους του. Εϊς τάς 450 καλ
λιτεχνικά; του σελίδας συναντώνται καί 
πάλιν έφέτος οΐ διαπρεπέστεροι κάλαμ-1 
τών συγχρόνων λογογράφων καί ποητών

Περιέχει 125 έν δλφ θέματα καί δια- 
τρεβάς ποικίλας φύσεως, ήτοι: διηγήματα, 
ποιήσεις, ηθογραφίας, Αρθρα ιστορικά, 
χοινωνιο.ίογιχάς με.]έτος, εγχ· χ./οπαιδι- 
χας πραγματείας, χα.Ι.Ιιτεχνιχάς σημειώ 
σεις, εντυπώσεις οδοιπορικός, τοπογρα
φίας, δραμάτια, κωμωδίας, βιογραφίας, 
σκαλαθύρματα, επιγράμματα -χέάεις, 
ανέκδοτα.γε.Ιοιογραφιχάς σχηνάς, κλ. κλ.

Καί όλα αύτά σύντομα, φαιδο», εύ- 
θ .μα, φιλοτίχνημένα επίτηδες δια τό 
ήμερολόγιον, μέ γούστο, μέ ευφυΐαν, μέ 
λεπτήν αΐ'θησιν τοϋ καλού, διεγείροντα 
το ενοιαφέρον, τήν σκέψιν, τον γέλωτα, 
το αίσθημα, τήν άπληστου δρεζιν νά τα 
καταβροχθίσχι τις άναγινώσκων χωρίς νά 
κορεσθή,

Τό Ήμερ/Άόγιον Σχόχου τοΰ 1896 
κοσμείται καί πάλιν «φέτος διά 50 καλ- 
λιτεχνικωτάτων εικόνων, επίτηδες έν Λει 
ψία καί Παρισιού; κατασκευαζομενων.

Σύνεργά ;αι και πάλιν έφέτος οί επι
φανέστεροι αντιπρόσωποι τής κομψής παρ ’ 
ήμΐν λογοτεχνίας, έν υίς οί κ <. Σπ. 
Αάμπρος, Κωστής Πα.Ιαμας, Έμ. Αυ- 
χούδας, X. “Αννινος, Γρ. Ξενόπου.Ιος,

Γά ίΐίιξιλάρια τοΰ Σταδίου

— Κα,Ι'ε, τί χι'ιμνεις άνδρα ;
— Άφ^σι νά πάρω χαί αύτά τά ραζι.Ιάρια τοϋ άμαί,ιοΰ διά >ά τά στεί.ίω εις τόν 

διάγω· ισμόν.

d. Κορυμη.Ιάς, Λ. Αάσχιρης, Ν. Έπι- 
σχοπόπου.Ιος, Γ. Μαρκορ'.ς, /. Ποίέμης, 

z/ρ. Εφτα.έιώτης. 1. ΚαμπούρογΑος,
Π. Νιρβάνας, A. Ζ. ΣτφανόποΑις, Α. 
δ/αρτούχης, Α. Μάργαρης Στ. Μαρτού- 
χ'ΐζ, Σ. Αε Βιάζης, 'Α.Ι. Μ. Καρά.Ιης, 
Π. Αζιοιτης, Αγ. ΚαπΑιντωνϊδης. Τ. 
ΛμπεΑάς, Α Λ. Βαράυνιώτης, Α. 
Άστέρης, Άδ. Κϋρος, Κ. Ράδος, Ά.Ι. 

Παπαδοπού.Ιου, κλπ. κλπ.κλπ.
Τό Ήμερο./όγιον Σχόχοι τοϋ \896 

'ΐ·ε τό τερπνότεροι τών έτησιως δημο- 
οιευΟμ-ένων.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Πίρ. Ένταϋθα. Έάν παταδώσίτΑ τους στίχου; 
εί; τό ψευδώνυμόν σας δέν ε’νε μετάλ.η ή ζημία.— 
Ν. Σ. Ένταϋθα. Καί δυσκολοσκεΰαστος καί ούχί 
πολύ επιτυχής.—.V. '/ωαιτΜηι-, Κέρκυραν. Περι- 
μένομεν πληροφορία; ώς πρό; ήν έξόδευσιν τών 
φύλλων.-Σ. Je II. Ζάκυνθον. Πληθώρα ϋλη;’ θά 
δημοσιευθή μέ τήν σειράν του. /. Π. Πιτρ... ίν- 
ταΰθα. Εΰμοοφον τά ποίημά σας’ θα δημοσιευθή.— 
Λ. 7ο .. Φιλιπούπολιν. Περιμένομεν άπάντησιν καί 
πληροφορίας. —Λ. Ε. Bourges. Περίμένομεν 
άνυπομόνω;.—7όομε>·«ΐ ένταϋθα. Ακατάλλη
λον.—Λέων. Λ. Σιάκω, Πάτρας. 'Π απαραίτητο; 
κατά τά πρώτα φύλλα ανωμαλία έν τή διεκπεραιοί- 
σει Οά διορθωθή. — JV. Κ. ένταϋθα. Πολύ μέτριον.— 
Ανγχιϊ, ένταϋθα. ΙΙροφανή; είνε ή μίμησι; τοϋ 
ύφους -ού μακαρίτου Δ. Παπαρρηγοπούλου* έε τού- 
τούτοι; δέν εινε βεβαίως άπορριπτέον. Χώρον δμως 
πρ ; δημοσίευσιν δυστυχώ; δέν έχομεν. —Γ. ΙΙυι·ρ... 
ένταϋθα. Τον Στογασμό»· θα δημοσιεύσωμεν άργό- 
τερα. —Λ. Άσιιυαχ. Κίπολιν. Έλήφθησαν.

π 

Περιέχουσα τούς νεωτατους συρμού; τής έποχή;, 
τά καλλιτεχνικώτατα έργόχειρα καί ύλην τερπνήν 
κα! ωφέλιμον.

Διευθυντής κατ εκδότης
-----> Α. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ «£-----

Συνδρομή έτησία 'Αθηνών δρ. 8, έπαρχιών δρ.9,
Έξωτερ'χοϋ φο. 10. 

Γ. Τ2ΙΛΑ
► 47—'Οδός Άθηνάς—47 __

"Ο ιοι θέλετε νά προμηθευθητε διά τάς έορτάς δ·.- 
άφ ρα είδη Γλυκισμάτων Ίούρτα ;. 'Ηδύποτα κήπ. 
σπευσατε εϊς τό Ζαχαροπλαστείον τού ζ. Γ. Τσίλ,α.

Γαρνιρίζονται καί καλλιτεχνικοί δίσκοι δια μνη- 
μόσυνα ά“ό 5—100 δρ. εζαιτο;.

Τόάστεροσζοπιΐον, τά ηλεκτρικά όιρολόγια καϊ αύτό; άκόμη ό ήλι·.; 
χουνΰδηγόν δια νά σημειώνουν τήν πορείαν τών ώρών

-<ΓΑ ίΙΡΟΑΟΓΙΑ Γ. ΜΑΡΟΪΑΗΕ>-
Ώρο.Ι- γ'·ποιοϋ τής Α.Β.Τ. τοΰ Αιαθόχου

όίολόγια αύτά είτε είνε 
'μικρά μαϋρι: γυναικεία 2| ει’τε Νί

κελ ανδρικά »ί γυναικεία άπό δεκα
πέντε δραχμώ καί άνω, 3,ι είτε τοί
χου μεγάλα, ιτρογγύλα διά καταστή
ματα καί γραιεία είτε ζαί ξυπνητή
ρια όχτό> μό’Ον δραχμών, τά όποια 
ιιναι ικανά w έξυπνήσουν καί αύτόν

31^ «ρολόγια μέ έγγύη ’̂-' “WE

ΟΙΝΟΣ KOAAcgx
-φκ KjOtvov

• λ οίνο; οΰτο; παρασκευαζόμενο; δι' ’Ισπανικού 
οίνου Μάλαζα; περ έχει έν διαλύσει άπαντα τά έ- 
νεργα συστατικά τών Καρύων τοΰ Κολά' εινε λίαν 
ώφέλιμ ε κατά τής νευρασθενεία;, χλωρώσεως, α
ναιμίας. δυσπεψία;, γαστραλγία;, χρονοίας διάρ
ροια-, παθήσεων τής καρδίας, γενική; άτονίας ζαΐ 
άνιζανότητο;. Έν Άθήναις, παρά τώ Φαρμακείο» 
Κρίνου 171-17, όδό; Αιόλου.

Οίνος Κολά ΚρίνουΖΥΘΟΠίΙΛΕΙΟΝ Παρά τά Χαυτεΐα Παρά τά Χαυτεία

ΑΛΕΞ: ΤΣΙΡΩΝΗ
Ζύθος έκτάκτου ποιόιητος— IΙεριποίησις εί; ϊζρ'.ν εξαιρετική.

■

Κ·’

9 V '

Ο ΚΥΡΙΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ θΕΙΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΊΒΙΒΟΤΑΟΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΕΤΟ 

ό(ϊ ειιενε πάντ >τε ό εκλεκτός έμποροοράπτης 
-<>’■' kouiIjou κόσμου τών 'Αθηνών.

Ο’ ζ. χ. ΆίιωμίΟ'-ζη:

τής τε ξηρής και θαλάσσης ευρίσκουν 
έκεϊ τάς κομψοτέρας στ ·λάς.

221 ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 22 I 
(άνωθεν τοϋ Παντοπωλείου Μπακατσούλα) 
rK ν- -I- *3 τή. ιΐύ -a. --·ύ—-ι- υ·---Ι-'τγΙ

Οένοπνευμ»το«ο«*

ΕΝ ΙΊΕΙΈΆΙΕ-Ι

« *

Τα τελειότερα οινοπνεύματα, τα μάλλον άνόθευτα 

ηδύποτα, τά έξ άληθοΰ; άποσταγματο; οίνου

------------ΚΟΝ Α_ _ ~
εύ.. .σζονται έν τώ ϊργοστασί-ο τοϋ Νικολάου Βατίστα 

ίν Πειραιεϊ παρα τόν κήπον Καραισκάζη. 

τόν ’ Επιμενίδη».δίδονται μέ έγγύησιν, 
δπως καί προκειμένου διά τά έπιδιορ- 
Οωμενα τοιαυτα τά όποία βεβαίως δέν 
ήγοράσθησαν —άφού -χαλ.εΰν—άπό το

ΠΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ
Ε. ΜΑΡΟΤΛΗ 

κείμενον έπί τή; ύδοϋ Αιόλου 1·ί ί

rrtjusi a jsi 

„Α2™ ΒΡΟΟϊΓΈΚ ΑΡ 
uovov ό ιατρός κύριος 

-'Ι8ΜΣ Σ. Φ1ΙΏΤΑΤ0Σ ■ * 
οστι; δέχεται τού; ασθενεί; του άπό τή; 8—12 

καί άπό τή; 2 1)2—5 καί άπό τής 7 1)2—9 μ. μ.
147 —οδός Αιόλου—147 

("Εναντι Χρυσοσπηλαιωτίσσης)
Τό καλλ.ιτί/.νικώτατον', άρχαιότατον καί καταλλη

λότατου περιοδικόν δια τάς οικογένειας εινε

'I ϊ τ 1 _ _ θεραπεύεται διά τών
η ανικα^οτης „ταηοτίων τού

Dcur Hirscli.

Έκριξοντυλίνη,
roiic x".lovr.

Βάλσαμ.ον τών Ν υμφών
έξοχον καλλυντικόν τοΰ προσώπου.

Τά άνωτέοω εύρίσκονραι εις τό Φαρμακείου 

-Ξ- Α. 1ΣΑΑΚ1Δ0Ϊ 
ΐ'Οδό; Κολοκοτρ”·νη)

Κώσσαις, Στρίποδα, Συνθετήρια, Στοι
χεία, Ευρωπαϊκά καί Κεφαλαία όλων τών 
ειδών, Μηχαναί κλπ.

ϋλ-ηροφοοίαι παρ ’ ήρϊν-

ΕΙΣ ΤΟ
-χν7'·8---------------------------- ------- --------------------------------

ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ φ—
ΤΩΝ Κ. Κ.

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΑΟΥ & ΑθΤΜΠΙΕ
έγκαθιδρύθη τό τελειότερου Ά'-ηναίκόν

—---- > ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ *-------
‘Οδός Σταδίου 18.‘ΠΑΝΔΩΡΑ,

',90
SO 
'ίΟ

Ύ'λα τιι ’Αγγλικά και Γαλλικά είδη 
πίλων εύοίσκονται είς τόΠΙΛ0Π0ΙΕ10Ν ·- - - - -- - - - - · & ΙΙΙΛ0ΠΠΛΕ10Ν Ζ, ΧΚΑΜΒΟΥΓΒΡΑ 

’Οδός Αιόλου 71.
Γαλλικά καϊ Αγγλικά

Καπέλλα



4 Δελτίον τών Όλυιιπίων

♦
» 3 β — Xαφτεϊα - ϊί 3 <»

Τό πρώτον ίδρυθ&ν έν Έλλάδι απομένει πάντοτε τό πρώτον 
έκ τών έν ΆθΛναις ώς πρός την

κομψότητα, ελαφρότητα, στερεότητα
Τών πίλων τον βραάευθέντων είς την Παγκόσμιον Έκθεσιν 

τών IIαρχαίων και τάν 'Ολυμπιακήν.
ΚΑΠΕΛΑ Α χωρίς gOA^AIi

Άποζημιοϋται μέ τό διπλάσων τή; τιμής ό πελάτης τοΰ όποιου άποδει/θή ότι ε’·/ε κόλλαν.

Ρεμπονπλίκατς, Μαλακά Καπέλλα
—«*- ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

φ Παραδίνονται ΙΟ <ΐ>ρας μετά τήν παραγγελίαν φ

23G—είς τά Χαφτεεα—τ?:κ»

♦
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πράκτωρ: ΛΟΤΔΟΒ. ΛΑΜΠΕΛΕΤ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥt
kYPIAKH

ΤΡΙΤΗ

ΙΙΑΡΑΣΚΕΥ1Ι

7 π.μ. ΔιΆΐγιναν, ΜέΟανα, (χατά 
τό θέρο;) Πόρον, Ύδραν, Σπέ
τσα;, Χέλιον, Λεωνίδιον, "Λστρος 
καί Ναύπλιον.
7 π.μ. Δι' Αίγιναν, ΜέΟανα, Ιχατα 
τό θέρος,, ΙΙο'ρον, Ύδραν. Σπέ
τσα;, Χέλιον, Λεωνίδιον, "Αστρος, 
χαί Ναύπλιον.
7 π.μ. Δι’ Αίγιναν, Μέβανα (χατά 
τό βέρος), ΙΙο'ρον, Ύδραν, Σπέ
τσα; Χέλιον, Λεωνίδιον, "Αστρο; 
χαι Ναύπλιον.

AKVTKI'A

ΤΚΤΑΙ’Ή

ΣΑΒΒΑΤΟ*

4 π. μ Δι' "Αστρο;, Λεωνίδιον, 
Χέ ιον, Σπέτσα;. Ύδραν, Πόρον, 
Μέβανα, (χατά τό Οέροςι, Αίγιναν 
χαί Πειραιά.
4 π. μ Δι' "Αστρο;. Λεωνίδιον, 
Χέλιον. Σπέτσα;, Ύδραν, ΙΙόρον, 
Μέβανα χατά τό βέρος), Αίγιναν 
χαί Πειραιά.
4 π. μ. Δι' "Αστρο;, Λεωνίδιον, 
Χέλιιν, Σπέτσα;, Ύδραν, Πόρον, 
Μέβανα, (χατά τό βέρο;’, Αίγιναν 
χαί Πειραιά.I

Τά πρακτορεία τής άτμοπλοίας δένονται έπιβατας χαί εμπορεύματα διά του; ανωτέρω λιμένα; ετι δ- 
χαί εμπορεύματα διά τό εξωτερικόν επιβιβαζόμενα έπί ξένων ατμόπλοιων έν Πειραιεϊ. 

ΙΙλειότεραι πληροφορίαι δίδονται παρά τώ γραφείω τοΰ χ. Ιερπιέρη. έν τή πλατεία Καραϊσκάχη.

ΑΤΜΟΜΥΛΟΙ

Δ. Σ. ΛΟΙΜΟΙ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ

Τιμολόγιον αλεύρων τοϊς μετρπτοϊς
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη ποιότης..........λεπ. 46
ΊΤΛΟΣΙΜΙΓΔΛΛΑ............................... » 43
ΑΖΥΜΑ Ρωσσίας εκλεκτή Α’................. » 46
ΑΛΕΥΡΑ ΑΛΑ'..................................... · 41

ν ΛΑ’......................................... » 38
» πιτυράτα................................ » 36
» δεύτερα..................................... ο 36
» τρίτα....................................... » 28

ΙΠΤΥΡΑ χρνδρά................................  ν 14
ν ψιλά.......................................... υ >6

Οί άγοράζοντε; διά τό 'Εξωτερικόν άπαλάσ- 
σονται τοϋ τελωνειακού τέλους τών 6 λεπτών 
κατ' όχίν έκτος τών πιτύρων.

ΣΑΛΤΣ1ΣΟΤΟ

Παντσετα καπνιστή

ΚΟΤΙΓΓΙΝ1Λ

Λουκάνικα καπνιστά 
(υίμησίί Γαλλική ι

ΣΑΛΤΣ1ΣΟΤΟ
(μίμησις Βεριόνης)

ΠΗΚΤΗ

Λαρδί «καπνιστό

Γχώσσαι καπνισταί

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

/

φΜΜΩΤΗΡΙΟΝ
| λ ΜΓΡΟΠΩΛΕΙΟΝ—^-

Δηρητρίου Ινριακού
21-όδός Στααιυ-21

(Γωνιαίου μαγαζεϊον ο'ία; Ν. ΚωστήΙ

'Χρώματα παντός είδους έχλχτά, Σάπωνες, ΓΙοϋ- 
δραι. Δοξάρια. Κάνεις Ί’ήτραι. Βαφαί έχ τών 
καλλίτερων εργοστασίων ’.Αγγλα; χαί Γαλλ α;

Κολωνία έγχωριο; άμιλλωμνη πρό; τα; ευρω
παϊκά;.

Ύδωρ θύμου δι' αρωματικό λουτρά
Ύδωρ κινίνη;.
Ειδικό; τι/ ίτη; διά χτενίσμιτα κυριών.

Η Βοστώνη
Χαρτττωλεϊον καί Ττπογραφεϊον

43-όδό; Σταδίου (άντιχρύ Άρσακείου)-43
Τά έχλεχτότερα χαί άριστοκρχτιχώτερα ε"δη τής 

γραφικής ύλη;
Χάρται δι’ εύ^άς.

Κατ’ αυτά; δέ

1 Ιλουσία συλλογή αθυρμάτων 
Διά παιδία.

Τά κομψότερα Χριστουγενιάτιχα καί πρώτο 
χρονιάτικα δώρα.

Έπωφελήβητε τής ευκαιρίας.

θέλετε νά μάθετε ποϊον είναι τό μόνον υγιεινόν, 
άρωματιχώτατον, εΰ/υμον χαί αγνόν έχ σταφυλή;

Είναι τό τοϋ έπί τής όδβϋ 'Ερμου ζαχαροπλάστο0

ΠΕΤΡΟΥ I. ΑΛΕΞΙΟΥ
χατασκευαζόμενον εις τό παρα τό Μοσμάτον έντελε; 
ιδιόκτητόν εργοστάσιου του, χαί πωλούμενον ή όκά 
δρ. 2.40, ή φιάλη 1.60. Σπεύσατε νά ποομηβευβήτε.

Κατασκευάζονται καί όλα τα είδη τών ηδυπότων.

-•-•■•φ ' >*πο5ημ.«τοποβεβον 
ΚΩΝΣΤ. ΒΙΔΑΛΗ φΤΣ

57—Όδός Σταδίου —57 
Υποδήματα άνδρών, γυναικών χαϊ παίδων 

απαράμιλλου στερεότητο; χαί χομΦότητο;
! Δοκιιιάσατε !

’Αγγλικήν στίρίότητα καί Γαλλ κήν 
ευρίσκει τις μόνο·/ είς το

Ί·ποδημ.αιτοποοβϊαν 

1 ΙΩ: ΤΣΑΜΗ Β 
Προμηβευτοϋ τής Λ. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου

Όδός Σταδίου άριθ. 4·’>

%

ΠΡ0ΜΗ8ΕΤΤ0Ϊ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΑΥΛΗΣ
Πρός ζην Άνατο.Ιιχήν rc.ltvpar ri'ic Αεα·. '.Ιγορόι.

’Όλα τά είδη τών χοιρινών 
’Εκλεκτά και ΕύΟηνά.

ΒΤΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕίκ
οσοι γνωρίζετε νά τρώγετε χαλά.

-<·
ΖαΜΗΟΝ

Φιλέτο καπνιστόν

ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ

Λουκάνικά
I (α’ΐχησ»? Μιλάνου)

1 ΣΑΛΤΣ1ΣΟΊΌ
(μίμησις Μιλάνου)

ΜΗΟΓΝ’ΓΑΙΝ

Ξύγκι Λυωμένο

Γλώσσα, ά la Russc

ΧΟΙΡ< 'ΜΕΡΙΑ

Έχ. τή; Βασιλική; Τυπογραφίας Ν. Γ. ΙΓΓΛΕΣΗ


