Απ' εύθείας πρός τόν ιδιοκτήτην

e© Γ HUi.VAPIMNi©»

Πρός τούς συνδρομητής ’Αθηνών,
τά « Όλνμηια» τοΰ λοιπού θ’ άποστέλλωνται ταχν^ρομικώς. 'Επειδή
δέ κατά την διανομήν τών τεσσα'ρων
πρώτων φυλλαδίων πολλοί συνέβησον
άταξιαι και ελλείψεις, παρακαλοϋνται
οί συνδρομηταί οί μή λαδόντες τυχόν
τινα τών προηγουμένων ψύλλων νά
τά ζητήσωσιν άπό τό Γοαψεϊόν μας,
έκτος τών δύω πρώτων άτινα έξηντλήθησαν όλοσχερώς έκ της μεγάλης
καταναλ όσεως καί τά όποια Oct άνατυπωθώσι μετά τίνος ήμέρας.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΙΙΗΕβΡΙΙΣΙΣ
Έκ τής όλης χρηματιστιχής x νήσεω; ζατά τήν
λήξασαν έθδομάδα, τό ούσιωδ·στερ·ν γεγονός ήτο ή
ύποτίμησι; τοϋ συναλλάγματος χατελθοντο; τοϋ
φράγκου μέχρι τής τιμής τοϋ 177. Τούτο άποδοτέον είς τήν άζητησϊαν χαί είς τήν πρό τινοι δια
κοπήν τών αγορών έκ μέρους τοϋ ένταϋθα υποκατα
στήματος τής ’οθωμανικής τραπέζης.
Σννιπεία τής ύποτιμήσεως τοϋ συναλλάγματος
έκείθεν, ώς πάντοτε συμβαίνει, μικρά τις ύποστήριξις τών τιμών τών διαφόρων έν τώ χ ρηματιστηρίω
άξίών, ούτω αί μετοχαί τή; ’Εθνικής Τραπίζης ύψώθηαον μέχρι τών 2285 διά τέλος παρόντος, όποτιμηθεΐοαι κατόπιν είς τάς 2,255. Αξιοσημείωτο;
είναι ή αντοχή ήν δεικνύουσιν αί μετοχαί αΰται
μεθ’ ολον τόν κατ' αύτών πόλεμον τών παιχτών έν
τώ χρηματιστήριο,.
Αί τών Δημοσίων Έργων συνεπεία διαδόσεω;
ήτις {κυκλοφόρησε·, ότι πωλεΐ ή εταιρία αύτη 4 -χι
λιάδας τόννων λευκολίθου δέν γνωρίζομεν πώς ύπερτιμήθησαν μέχρι τής τιμής τών 68 κατελθοΰσαι
κατόπιν εις τά 65 1 )2. Έάν αί έκάστοτε κυκλοφο
ρούσα·. ειδήσεις περί πωλήσεως χ ιλιάδων τόννων
λευκολίθου τής έτα ρίας ταύτης ήσαν αληθείς, θά
έπωλοΰντο κατ' έτος περί τα; 200 χιλιάδας τόννων
ένώ εινε γνωστόν ότι ή δυστυχής ίταιρία όσον καί
άν σφυχθή π,τέ δέν θέλει κατ ρθώσει νά ένεργήση
ει; διάστημα άλοκλήρου έτους φορτώσει; πλέον τών
30 χιλιάδων τόννων.

Xpiipati"Tfyu>r Aovilroo
Cheque έπί ΙΙαρισίων..................
Ελληνικά τοϋ 1881............ ·....
Μονοπώλια
..................................
Πάγια.................................. ’..............

25.23
30.
31.
25.

Κατά τήν ένεργηθεΐσαν τήν παρελθοϋσαν Τετάρ
την 13ην κλήοωσιν τών λαχειοφόρων ομολογιών,
έκέρδησαν τό λαχείου αί ύπ’ άρ. 131411, 175511,
95755. 170645, 169322, 5'659, 87384, 98233,
καί 1562 8 ομολογίας.

ΆΟήναι, 23 Δεκεμβρίου 1805.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

47
241.
57
663
1.77 ’/2
44.80
35.45

ΕΙΖΧΜΣΕΙΣ3
Είς τόν άθηναϊχόν τύπον άνεκινήθη κατά τά; ή
μέρας ταύτας τό ζήτημα τής αναβολής τών 'Ολυμ
πιακών άγώνων, έκ φόβου μή ό ύπολειπόμενος μέ
χρι τής τελέσεως αύτών χρόνος δέν έπαρχε! διά
τήν δέουσαν προετοιμασίαν. Άλλ’ ό γραμματεύς
τή; Κεντρικής 'Επιτροπή; κ. Φιλήμων «ατηγορηματικώς έδήλωσεν εν τινι συνεντεύξει ότι ούτε σκέψις καν έγένετο παρά τή Επιτροπή περί αναβολής
καί διεβεόαίωσεν ότι τά πάντα μέχρι τή; εποχής έ
κείνη; θά ώσιν έτο μα. Τοιαύτη δέ φαίνεται ότι είνε
καί ή γνώμη τής κυβερνήσεως.

—ν—

Ηεραπεία δηλητηριάσεως
Εί; τά; πε ιπτοίσει; τή; δηλητηριάσεως ή πρό
χειρό; θεραπεία ποικίλλει άναλόγω; τοϋ προχαλέσαντο; τή- δηλητηρίασιν αιτίου.
Έάν προήλθεν αύτη έκ ναρκωτικού ποτού, οίον
εύθαλίας, ύοσχυάμου. καπνοϋ, μήχωνος, ή οπίου,
πρέπει νά καταπολεμηθή ή νάρκωσις δι' ισχυρού α
φεψήματος καφέ. 'Ακολούθως χορηγούνται ποτά

δροσιστικά.
Έάν έξ άμανιτών, προκαλοϋμεν εμετόν διά θερ
μού ύδατος ή διά γαργαλίσματο; τού λαρυγγος, ώ;
ποτόν παρέχομεν ύδωρ άναμεμιγμένον μέ λεύκω
μα ωου.
Έάν έκ δραστικών οξέων, δίδομεν αμέσως πρό;
πόσιν είτε ύδωρ άναμεμιγμένον μέ όλίγι,ν σκόνιν
γύψ υ ή μέ σάπωνα, είτε γάλα ή καί έ’λαιον.
Έάν εκ φωσφόρου ή πυρείων, παρέχομεν κατά
κοχλιάρια ποτόν γλυκύ άναμεμιγμένον μέ τινα γραμ
μάρια αίθέρος τερεβινθίνης, ή καί κάνιν άνθρακας.

Ή έξωσις τοΰ Χαιιερστάϊν

Άπογραφή; γενομένη; ύπό τής έπί τή; υποδοχής
τών ξένων έπιτροπή; περί τών διαθεσίμων οίκημάμάτων έν Άθήναις διά καταλύματα τών ξένων, οΐτινε; Οά συρρεύσωσιν είς τήν πρωτεύουσαν χατά τήν
εποχήν τών Άγώνων εύρέθη ότι ύπάρχουσι διαθέ
σιμα είς τά ξενοδοχεία πάση; τάξεω; καί είς ιδιω
τικούς οίκου; 5,500 δωμάτια Ό πρόεδρός τής είρημένης έπιτροπή; χ. Ί®. Κοκιίδη; συνταγματάρ
χης φρονεί ότι ταϋτα εινε έπαρκή, ίν άνάγκη δέ
βά χρησιμοποιηθώσι καί ό ΙΙειραιεύς καί τό Φάληρον καί τά περίχωρα τών ’Αθηνών πρός κατοικίαν
τών ξένων.
•-ν-

Είς τόν σεβαστόν χορηγόν τών 'Ολυμπιακών Ά
γώνων χ. Άβ ρωφ άπεφασίσθη ύπό τή; έπιτροπή;
να σταλή ώς δώρον τό γύψ νον πρόπλασμα τοΰ ύπό
τοϋ γλύπτου κ. Βρούτον κατασκευαζομένου άνδριάντος του καί ουτι,ο; ·ι ονα ί ι,μοσιινσα,ε, εσχαιως
Προεκηρόχθη διάγω ισμός διά τήν κατασκευήν
20 χιλιάδων μαξιλαρίων (ή tiMr, κατ» τήν προξήρυξιν) διά τά καθίσματα τού Παναθηναϊκού
Σταδίου.
—<·-

ΓΙανταχόθεν πέμπονται πρ'.ς τήν Επιτροπήν
γενναΐαι εισφοραί τών έν έν τή αλλοδαπή Ελλή
νων διά τούς 'Ολυμπιακούς Αγώνας. Ίδιάζουσαν

α’ίσθησιν ένεποίησεν ή προσφορά έργατικού Αάκωνος
πέμψαντος έξ Αμερικής πέντε δολλάρια πρός τόν
σκοπόν τούτον μ τά συγκινητικής επιστολής πρός
τήν A. Τ. τόν Διάδοχον.

-ν-

Αί τιμαί τών άλλων αξιών έκλεισαν ώς εξής.
Λί τοϋ Σιδηρ. 11. Λ. Π..........
»
Ήπειροθεσσαλικής Τραπέζης.............
Αί τή; Βιομηχανικής.................
»
Τά λαχειοφορα τής Έθν. Τραπ.
»
Συνάλλαγμα όψεως έπίΓαλλία;
Λίρα
ι>
.................
»
Είκοσάφραγκον...........................
»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

— "Ώστε .Ιοιπότ .πώς tvpiaxeic airf/r τΐ/r πρά(ir ζ>ϋ Λόγον συν ;
— 7'ήν είρέοχω Χαγιερ.πε....στιίϊκ.'

'Ο έπί τών Εξωτερικών υπουργός κ. Α. Σχουζές μέλος τή; Κεντρικής Επιτροπής τών '< ιλυμπιακών Άγώνων προσέφερε τήν έν ΜαναθιΓ,νι επαυλίν του χάοιν τών άγωνισθησομένων είς τόν άπό
Μαραθώνο; εί; Αθήνας χγώνα δρόμον.

Μετά σπουδής κατασκευάζεται εις τό Φαληρικόν
άλίπεδον παρά το μνήμα τού Καραίσχάκη τό διά
τούς άγώνα; ΙΙοδηλατ.δρόμων, άντί δαπάν ς 65
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Δελτίον των Ολυιιπίεον

χιλιάδων δραχμών.

Τό μή::ο; αΰτοϋ εινε 333 μέ-

πάνϊιίτε ΛηχταόνΤτάς ΚΠΙ πάντ >ΓΕ Tllf

'“ί ‘ ί "«ρέλασιν· κ·.·. ω.εώς, έμποριχώ,, ρ ο/ιη-

, 1ό(γα _Λχ. όκ(1 θ,·,
υ-ή(Τι,-ε .
‘
,
....
Εθω τί1
Π ναστηνή» A’Tflι. 1.1
ψαοΐα flt'Ul Civai δι’ όλα τά γοι'στα

■» ίβίμων. συγχ.. ωνί.ς
ζ Λ- Κνα πραγματικόν -α.ραμχ τής συγχσ-.νομ
ά ο._ 15 ίλί. ν ./ρη·, „ον.-ρω ,;τυ-0
πρ„,.0_
φ ·ές. Άπό τή< σ-μερον ζηττρατέ το εί; τό β 6· ιο-

’ ολίγα Αΐ'λάκια· καί ΟΥ1 αΰτά
.
. η.
„
. ‘

η'Α ‘Ο’'"··..;».' Εξοχου ιό έξώφυλώ?’>'»:’τ·ς ο χάρ η του. Κοϊ όλα αΰιά

τροτν, «νεγείρονται δέ έντο; αΰτοϋ χαί δ.άφορα κτίρια πρός /οήσιν τών δ^γωνισβησομένων. Οί τέλιΟησόμενοι έν αΰτώ αγώνες Οά εινε δύο ειδών, ήτ·.ι
αντοχής χαί ταχύάιτος. Ό τελευταίο; άγόιν άντο-

~

χής όστις βά διαρχέση 12 δλας ώρα;, γενήσεται τήν
νύκτα ύπό τήν λάμψιν τοΰ ήλεχτριζοΰ φωτός.

ό2«.λεΐ
... , .

Εί; τήν όδ· ν Σταδίου παρά τό υπαίθριο, βέατρον
Τσόχα άνεγείρεται ευρύ Πανόραμα ΰπό Γάλλων
ειδικών καλλιτεχνών. Τό έν αΰτώ παρασταΟησόμενον
θέαμα μετά πάσης λεπτομέρεια; καί φ.σιχότητο; έσται ή έξοδο; τοΰ Μεσολογγίου.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

° Αύγουστος έν ώρ? συμποσίου άπηύθυνεν έρω..
,---------- —..,-.-.«. «μ»τυλα φιλοφρονήματα πρός τήν σύζυγον τοϋ εΰνο υμένου του Μαικήνα, ϋστις ώ; έπιδέξιο; αΰλοζόλαξ

προσεποιείτο τόν χο μώμενον. Εί; τών υπηρετούντων εις την τράπεζαν θεραπόντων έπ'ωφελούμενος
τή; ευκαιρία; ήρχισε νά πίνη έχ τών έκλεζτών οϊ
νο>ν, δτε ό Μαικήνα; εγειρόμενο; κραυγάζει πρό;

αυτόν εν οργή : — "Αθλιε ! 3έν βλέπεις ότι κοιμοϋμαι μόνον χάριν τοϋ αΰτοζράτορ ; !

•

"*-

Μ ά ηθοποιό; έλθοϋσα εί; σχέσεις πολύ στενά;
μετά τοϋ Ναπολέοντο; τοϋ Μεγάλ-.υ έζήτησε παρ’
αΰτοϋ τήν εικόνα τ^υ.

— 'Ιδού αυτή, είπεν ό αΰτοκράτωρ, έξάγων έκ
τ ϋ θολά ίου του καί προ ιφέρων έν τάλληρον, φέρον
τήν προτομήν του.

ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ KAI

αλλ οποοας· πον fkl ιιετοηση ο ευτύχης· μέλλων ι-.άτοχός· των ηι'ναται
νά ζιτγιαοίΰ και ιιε τήν όκΰ. .

Ίατρο-χειοο ργ'·ϋ
32— Όόός Εΰριπ όου— 32

jVooij/iaru χ,ειρο. γι ά, Συφιλιδικά, Νευρικά,
Μητ ιχχ, ρινός, ώτων. λά υγγο; κτλ.
.Υει.ιεερα σνσπήιιατη tiepa-rlai; Βαχτηριοθεραπείας. ' 'σνοθ οα ι·;. Κυ μχσ ο 0 ο» είχς, Ένεσο-’εραπτίας, όξυγ·.ν ·εραπ·ίας, μετχλ-'.-Οεραπ ία;.
Λε -0ε> ■ «ία . Ύδρ -0 ραπείας.

τόν Έπεμενίδην.δίδονται μέ έγγύησ·ν,
όπως χαί προχειμένου διά τά επιδιορ
θωμένα τοιαϋτα τά οποία βεόαίω; δέν
ήγοράσθησαν—άφοϋ χαλούν —άπό τό

ά ιόολόγια αΰτά είτε είνε

Οι Αθη-αίοι ιυτυ/ΰε χάρις ε ; τό χ. Τ o’, αν
κ ·. τόν χ. Άσλάνην, δύο έπςειν» μα-έας
άχαμά ·
τ υς ε ; ου, οφε / ε·. π·.λ»ά ή πόΐ ις μας, ota xtβάζουν.

|.;, 3ς []0.χ ,;α. ή5χ.ί31. : παραστάσεις μέ
τήν ά ιβαϊή «Γ-ράν-Βίαυ,— δη'.αδή μέ ήν κυρίά·

Μετά χαράς άναγγέλλομεν οτι ή έν
ρεστίω έκδιδομένη ΰπό τήν διεύΟυνσ ν το> Βουκουνί[10ι)' έχ.ηνιζή έφημερί; «Πατρί;» άπό τήι * κ. Σπ.

ε μι.όσχημα άοχετ ν 0 αμα-·χό>, αί διά τά; Άοήνα πρωτοφανές, χαΟ δ δ·ω: έξετ μήόχ ή ’έχ η
τής πρώτη; χο .υτρίας ·υρί>; Μ·νίνο καίτ·ϋπ;ώ-

:ζδίδεται εί;' σχήμα μέγα,
; πρώτη;
, είσάί; τό
τη; πολλά;
γουσα ταϋτ- χρο’νω; καί εί;
τό φύλλον
φύλλον τη;
έπί τά ζρείττω μεταρρυθμίσεις. Τοιουτοτρόπως ή
καλή συνάδελφος, ήτι; σθεναρόν διεξάγει αγώνα ύπέρ
τών έΟνικών συμφερόντω , καθίσταται δργαν y τού
ίλληνισμοϋ έχ τών σπουδαίο Ιάτων έν τή άζ./,οδαπή
καί άςιον διά τούτο ενθέρμου ΰποστηρίξεως.

•-■υ χοριυτειΰ ζ. Γκυυέοα προμηνύι,ν αι έσπέραι φαιδραί και ιυριοή τάν.οτ· , ε ά η.
____
_
ι
— —

1 'μικρά μαύρο γυναικεία 2) είτε Νί
κελ ανδρικά »ί γυναικεία άπό δεκα
πέντε δραχμώ· καί άνω, 3ι είτε τοί
χου μεγάλα, ιτοογγύλα διά καταστή
ματα ναι γροφεία είτε καί Ξυπνητή
ρια οχτώ μώον δραχμών, τά όποια

ΩΡ^ΛΟΓΟΠΩΙΕΙΟΝ

Ε. ΜΑΡΟΤΛΗ
κείμενον έπί τή οδού Αιόλου 1 ι ί

είναι ικανά κι έξυπνήσουν »αί αΰτόν

Ft; τό ΙΙολυβέζαν άιτιζατει άθη ΰ τέως όξύφω ο; διά νέ υ τοιούιου τ ϋ ·. Γοάντη καί δι οΰτοϋ έξετε»έσθη λία· έπιτ-χοι ό»Ίρ δατορωη.

'/diairepai oltiowai διά τά διάφορα νοαίιρατ.ι πράς fapaxelar.
Hlechicite-.MHKs-i'ie-iicienlifique puliwrisationx mhiilalioux vec.
"Ιδιαιτέρα. αιΗι,ι σα tuv/ιιιγαπιΐιατοι; ri]c άχωτά-ηη θιρμαχρασίαι: διά τονς πασγοχταη rocc
α>·ιί·[.ιΐι·ιαι: (φθίσιν-έμιρνσηιια χροκίατ βρογχί
τιδα xr.l.J
Ό άσβενάο πιοτοτε .Ια^ιβάντι η’,ι· <1εάχ»·ωσι>·
χαί 0ΐρα~ιία>· του ιγγράφως.
Ωριυ. ΐπιαχΐ^ιωτ· !Ι 1)2—I χαί 3 — 8.

3^* «,αολόγεα μέ έγγύησεν

Καστελλάνο διότι αυτή ι: ε rojiclpllini—χαί μέ

-ο5 νίου ς. υ.

Διάλογος.
- τ Λχ ! τί φιλάργυρο; πού εινε
μου ! . . . ώ; και διά τό νερό όπου πίνω μέ μαλ- I αλλά και εΰρυτέρα; .τοιμειχής μελέτης, οποίαν καί
λώνει.
ό κ. Άναστασόπουλος μόν ς αυτός νιμίζομεν ΐπεΚαί · έτερο; δστι; διαζρίνεται διά τήν φιλοπο-χείρησε νά γράψη. Καί ό άναγινώσ ων ·τά δάκρυα
σίαν του:
τή; Μαγδαληνής, θα όμ.λογήση βεβαίως ότι έν έχ
— Καί εμένα ή δική μου υέ μαλλώνει ώ; καί διά
τών όιραιοτέρων γεγονότων τά όποια άναφέρε τό
τό νερό . . . πού δέν πίνω.
Εΰαγγέλιον, ή μετάν ια τής βαζχ.ίδος, ΰπό τήν ίσχυράν φαντασίαν τοϋ συγγραφέα»; χαί τήν ολως ιδιαι
Κ
τέραν ποιητικήν άντίληψ ν, άνεπτύχθη εις αξιόλο
— Τί έπαθες χαί χλαϊς, Άλέχο ;
γου πεζόν ποίημα. Γλώσσα λαξευτή αί ίδέαι όμο— "Ενας συμμαθητή: μου μοϋ ϊδωκε ένα μπάτσο).
λογουμένως ΰψηλαί πυζνώς διεσπαρμένα·, χαραζτη— Και δέν ντρέπεσαι ν' άφίνη; νά σέ δέρνουν ;
ρίζ·.οσι τήν νευρώδη τούτην ποιητικήν μελέτην. Ό
"Επρεπε νά τοϋ τόν άποδιόση; τόν μπάτσο.
χ. Άναστασόπουλο; έχ τής αύτής πηγή; τ ·ΰ Εύαγ— Τοϋ τόν είχα αποδώσει . . . ά»λά προτήτερα.
γέλιου άρυσθείς θά φρη προσεχώ. είςφώς νίαν ποιητιχήν μελέτην ΰπό τον τίηλ.ον άθεου Άνατ λα·»·
»

ιι» τό 9 ήμπορεί νά τό έχλάόη διά 6.

Σ. Δ. ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ

Τό «τεροσχοπιΐον. τά ήζεζτριχά ωρολόγια καί αΰτός άκόμη ό ήλι-; έ
χουν δηγόν διά νά σημειώνουν τήν πορείαν τών ώρώ»

Ώ(>ο Ι· γ ^τοιοϋ τήζ Λ.Β.Τ. τοϋ ζίυιδόχου

Μετά τινα; ημέρας έζδίδεται ένταΰθα ΰπό
τήν διεύΟυνσιν τών ζ. ζ. ΊΙλία I. Οίχονομοπούλου
και Λεωνίδα Ν. Άρσένη ή αΑνατολή» έφημερί;
ίόδομαδιαία. μεγαλητέρα κατά το σχήμα πασών
τών έλληνιχών, συνεσγάτας ε/ουσα ; πολλούς έχ τών
έγκριτων τοϋ παρ’ ήμίν φ λολογιζοϋ
καί
γραφικού κύκλου, χαί δημοσΐεόουσα ύλην οημοσιοποικιλην
καί ίνΐιαφέοουσαν.

Τά δάχρυα ιΓμ; ΜαγδαΛητής. Ό ζ. Δ. Άναστασόπ υλο: γνωστός χαί ές άλλων έργων τ υ,
έξέδωζε πρόπολ οϋ «ί; αλλιτεχνιχόν τομίδι ν, ποι
ητικήν του μελέτην οΤά δάκρυα υή; Μαγδνληνήςο.
Εινε εΰχάοιστον ότι ή Γραφή ήρχισ· ζαΐ ενταύθα
ή γυναίκα I *ά χρησιμεύη ώ; πρότυπον όχι μόνον θρηιχιυεική;

παραλειφθείσης τής έξης απαντήσει·»; τοϋ τοκο
γλύφου.
— Εινε τόσον ΰψηλά ό Θεός, ώστε άπό έ·εί έπά-

θεραπευτηριον
<5ί2)ΙΑΤΡΟ-ΧΕίΡΟΓΡΓΙΚΟΝ ©»

ά τί δρ», μώ. τ ,ώ..
________
ΘΕΑΤΡΙΚΑ

TOY ΣΑΛΟΝΙΟΥ

Κατ’ αβλεψίαν τυπογραφικήν εί; τό τελευταίον
δελτίον έδημ σιεύθη κολοβόν, τό πρώτον ανέκδοτον

3

Δελτίον τών Όλνηπίων

’<·

— Σήμερον χ χλοφοροΰν τά «Ταξείδια άνχ τήν
Ελλάδαν τον X. Παρϊσχευηπού ου. "Ολη ή Ε!ζ-

ΠΡΟΤΓΠΟΝ‘φJ

IHMOTim
-»
ΙΜΑΙΜΟΜΙΟΝ

J

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕξεδόΟησαν τα « Ελληνικά Διηγήματα»
ιίεβλεοπωλαεον γ. Καβδόνη.

FI2 ΤΟ
"

ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΖΑΧΛΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ

φ 14 to tv ου

ΤΛΚΓ χ. Κ·

Ο οίνος ουτο; παρασκευαζόμενο; δι’ ’Ισπανικού

οίνου Μάλακα; περ έχει έν διαλύσει άπαντα τά ε
νεργά συστατικά τών Καρύων τοΰ Κολά’ εινε λίαν
ωφέλιμ ε κατά τής νευρασθένειας, /λωροισεως. άναιμίας, δυσπεψίας, γαστραλγίας, χρονοίας διάρ
ροιας, παθήσεων τής καρδίας, γενικής άτο· ίας καί
άνικανότητος. Έν ΆΟήναις. παρά τώ Ί’αρμακείω

-Φ IBI'Illlllllinor & ΙΙΙΠΙΙΙΙΕ
έγκαθιορύΟη τό τελίΐότερον ’Αθηναϊκόν

------- »ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ* ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «-------Όδός Σταδίου 18.

Οίνος Κολά Κρίνοι’<

Καταρτισθίν χατά τι τελειότερα Ελβετικά
χαί Γαλλικά Ααμαλιδοχομεία. άτινα αυτοπρο
σώπως «πεσχεφθη ό ζ. Α. ΚΑΛΛίΒΩΚίΣ. δι
ευθυντή; αΰτοϋ, παράγει δαμαλίδα άγνοτάτην
ΰπό αύστηροτάτην αντισηψίαν παρασχευαζοs
μένην.
Σωληνάρια διά
3—4άτομα δρχ. 1,50
ο
»
6-8 »
« 2.25
•
16-18 »
» 3.50
Τοϊς χχ. ίατρ.ΐς, φαρμακοποιοί;. ώ; χαί διά
μεγάλα; ποσότητα;, γίνεται έχπτωσι; 15
ΑΠΕΥΘΥΝΤΕΟΝ
Έν ΆΟήναις παρά τώ ίατιώ Λ. Καλλι6·οχϊ, όδός Μα'νάνδ, ου, 59, παρα τόν άγιον
Κωνσταντίνον
Έν ΙΙάτραι; έν τώ φαρμαζείω τοϋ χ. Καλλιδωχά.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τώ ζ. Καλλιόωχά
καθ’ έ-άστην 2-ι ‘/3 μ. μ. "Εκαστον άτομο,
ϊμξολιάζεται '·,' ίδιου καινουργούς νυστεριού,
δι' οΰ οΰδεις άλλο; εμβολιάζεται. Τοιαΰτα νυοτίρ α ·/ .ησιμοποιούαενα εν δι έκαστον άτομον, έχόμισεν επίτηδες ό χ. Καλλιβωχά; χατά
τό τελευταίου έν Ευρώπη ταξείδιόν του.

• >··- ·------ —

Κρίνου 171-17. όδός ■'ιό*ου.

3=

ί

ΟΙΝΟΣ ΚΟΛΑ,ρ

ΖϊθΟΠΩΑΕΙΟΝ.. λΏΞ: τΣίΡΩΝΗ - ΠΑΝΔΏΡΑ,
-*.·*-W

1

7.,-.nnx ίντάχτου
Ζύθος
έχτάχτου ποιότητος—
—Περιποίησις
Περιποίησις εις
εί; άχρον
άχρον εξαιρετική.
έξαιρετιχή.

ο
κατέκτησε τήν 'Ελλάδα ώς· αντιπρόσωπος τών Αιγυ ο

ΤΟ ΤΕΑΕΟΤΕΡΟΝ

πτιακών σιγαρέτων τοΰ έν Κα’ίρω εργοστασίου

ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΓτίΜΐϊΐίΐ limn

ί

·Ν.ΣΑΝΑΚΛΗ ·

Φ

ν
Δι' αΰτοϋ επίσης έστολίσθησαν δλαι αί αίθουσαι
Q τών ’Αθηνών μέ τϊ κομψοτεχνήματα Σινικής και φ|
α Ιαπωνίας.
α|

«Ν.Γ.ΒΟΤΛΠΜΤΟΓ«>

Τ—ΌΏός Σταδίου — Ύ

ΕΩΣίΤΙ ,ΙΔΡΥΘΕΝ
49—Έν ΆΟήναις, όδός Έομοϋ—49
"Εναντ· τών ζαταστη'χάτα» Κανέλλοπούλου χαί Καντζ·Ε
ΠΛΟΥΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΥΘΥΝΙΑ

___________________________________________________________________

Μέγα έστεατόρεον « ■ ά Όλυμπε* »
Π: Κ: ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Καθαρέ τνς χαί φθίνια πρωτοφανής, περιποίησις π· ϋ δέν λέγεται.

Όδός Σταδίου απέναντι τής Βουλή;

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

<·ΦΑτε *μ.άτΐα
ιίλπιζε ποτέ οτι Λ παοοιιιιώδης αί'τη έκ<ί>ρασις θά έλάιιβανε πραγματικήν ύπόστασιν ; και αληθώς μέ τά ’μάτια
όχι μόνον έφαγεν αλλά κατέφαγεν ό
κόσμος τήν έκ τίνος βιτρ νος παρα
τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος έκτεθεϊσαν εικόνα τοΰ κ. Ίωάννου
Οικονόμου, παοιστώσαν μ’αν
συναγρίδα και μίαν σ Φ ν ρ ι δ α

■*γ

Οενθϊενευμ.»τοποεεα
Οενοπνευμ.«το?:

Νικολάου βατίστα >·
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ
Τά τελειότερα οινοπνεύματα, τα μάλλον άνόθευτα
ήδύποτα, τα έξ αληθούς άποστ·γματο; οίνου

------------------κ °Δ
εύρίσκονται έν τώ εργοστάσιο» τοΰ Νικολάου Βατίστα
Πειραιεϊ παρα τόν χήπον Καραϊσκάχη.

Η Βοστώνη
Χαρτπωλβϊον

κπ\

ΖαχαροΛλαιστβίον

Τυπογραε^εϊον

4,?-όδός Σταδίου (άντιχρύ Αρσάκειου)—13
Τά ίχλεχτότερα χαί άριστοκρατικοίτερα ε"δη τής
γραφικής ύλης.

Χάοται δι’ εύχάς.
Κατ' αΰτά; δέ

Πλούσια συλλογή άάυρμάτων
Διά παιδία.
Τα κομψότερα Χριστουγενιάτιχα καί πρωτο
χρονιάτικα δώρα.
Έπωφελήθητι τή; εΰχαιρίας.

Ό>οι θέλετε νά προμηθευθήτε διά τά; έορτάς διάφ ρα εΐ'δη Γλυκισμάτων, Τούρτα·;, περιφήμους
Κουραμπιέδες, κλπ. Σσπεύσατι /.οιπόν εις τό Ζαχαροπλαστείον τοϋ κ. Γ. Τσίλα, ό όποιος είναι ένα
καλό παιδί καί πολύ περιποιητικό «ί; τού; πελάτας
του, συνάμα δέ, τό όποιον είναι καί τό σπουδαιότερον. πωλεί πολύ εΰθυνά.
Γαρνιρίζονται καί καλλιτεχνικό δίσκοι διά μνη

μόσυνα άπό 5—100 δρ. έκαστος.

i

Δελτίον τών Όλιαιπίων

ίί 36 — Χαφτεϊα -

3<5

Τό πρώτον ίδρυΑέν εν Έλλάδι απομένει .πάντοτε τ» πρώτον
έκ τών έν Άθήναις ώς ποός- τήν
κομψότητα, ελαφρότητα, στερεότητα

Τών πίλων τον βραόενθέντων είς· τήν ΙΙαγκόσμιον 'ίκΟεσιν
τών ΙΙαρισίων και τήν Όλυαπιακήν.

3^ΑΙΙΕΛ.Λ.Α χωρίς 1^0 ΑΛ A.IST
Άποζημιοϋται μέ τό διπλάσιαν τή; τιμή; ό πελάτη; τοϋ όποιου άποδειχβή ότι :·χε κόλλαν.

Ρερπούπλΐκοις, Μαλακά Καπέλλα

—·*- ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ -«*—

φ Παραδίδονται ΙΟ ώρας μετά τήν παραγγελίαν φ
»3β—εις τά Χαφτεέα—ίίίίβ

Θέλετε να μάθετε ποιον είναι τό μόνον υγιεινόν,
άρωματιχώτατον, εΰχυμον χαί αγνόν έχ σταφυλή;

Είναι τό τοϋ έπί τή; όϊοϋ Έρμου ζα/αροπλάστο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
XIΦίνο^3 - EtSOIA
ΓΙράζτωρ: ΛΟΓΔΟΒ. ΛΑΜΠΕΛΕΤ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΥ I, ΑΛΕΞΙΟΥ
χατασχευαζόμενον εις τό παρά τό Μοσγάτον εντελές
ιδιόκτητον έργοστάσιόν του. χαί πωλούμενον ή όζά
δο. 2.40. ή φιάλη 1.60. Σπεύσατε νά προμηβευθήτε.
Κατασχευάίονται χαί όλα τα είδη τών ηδυπότων.
Ό χ. ’Αλεξίου ένεκα τών εορτών χαί χάοιν τών
πολυαρίθμων πελατών ιου προετοίμασε μεγάλην χαί
πλουσιαν συλλογήν Τουρτών, Κουραμπιέδων περιφήμων, διαφόρων άλλων γλυκισμάτων χτλ.

ι

ό π. μ Δι' "Αστρο.-, Λεωνίβιον,
7 π μ. Δι'Αϊγιναν, ΜέΟανα, (ζατά
mm
Χέ ιον, Σπίτσας, "Υδραν. ΙΙόρον,
τό θέρο;) Πόρον, Ύδραν, ΣπέΜέβανα. (χατά το θέρο; , Αίγιναν
τσα;, Χέλιον, Λεωνίδιον. "Αστρο;
ζαί Ιίειραιά.
χαί Ναύπλιον.
4 π. μ Δι’ "Αστρο;, Λεο»νίδιον,
7 π.μ. Δι' Αίγιναν, ΜέΟανα. Ιχατά
τρίτη
TF.TAPH1
Χέλιον, Σπέτσας, "Υδραν. ΙΙόρον,
τό βέρος), Πόρον, "Υδραν, ΣπέΜέΟανα χατά τό θέρος), Αίγιναν
τσας, Χέλιον, Λεωνίδιον, Άστρο;,
ζαί Πειραιά.
χαί Ναύπλιον.
4 π. μ. Δι’ Άστρο;. Λεωνίδα»,
ΙΙΑΡΑΣΚΕΥ1Ι 7 π.μ. Δ·.’ Αίγιναν, Μέβανα χατά
ΣΑΒΒΑΤΟλ'
Χέλι· ν, Σπίτσα;, “Υδραν. Παρόν,
τό θέρος), Πόρον, "Υδραν, ΣπέΜέΟανα, (χατά τό θέρο; , Αίγιναν
τσας Χέλιον, Λεωνίδιον, "Αστρο;
χαί Ιίειραιά.
χαί Ναύπλιον.
Τά πρακτορεία τής ατμόπλοια; δέχονται
έπιόάτας ζαί εμπορεύματα διά τούς ανωτέρω λ μένα; ετι οέ
>£'
ζαί εμπορεύματα διά τό εξωτερικόν
επιβιβαζόμενο έπί ξένων ατμόπλοιων έν I Ιειραιεί.
«ξ«
Πλειότεραι πληροφορίαι δίδονται παρά τώ γραφεία» τοϋ χ. ϊερπ·ερη, εν τή πλατεία Καραισχακη.

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΤΜΟΜΥΛΟΙ

Δ. Σ.ΛΟΤΜΟΤ

21-όδός Στα3ίου-21
ΙΓων.αϊον μαγαζείον ο'χία; .Ν*. Κωστή)
Άροιματα παντός είδους έζλεχτά, Σάπωνες, ΙΙοΰοραι, Δοξάρια. Κάνει; ’Γήζτραι, Βαφαί έχ τών
καλλίτερων εργοστασίων Αγγλία; χαί Γαλλ ας.
Κολωνία εγχώριος αμιλλωμένη προ; τας ευρω
παϊκά;.
"Υδωρ θύμου δι’ αρωματικά λουτρά "Υδωρ χινίι,νς. Ειδικό; τεχ. ίτη; δ·.χ χτενίσματα κυριών.

Παντσετα καπνιστή

Ί'ιχετο καπνιστόν

Τιμολόγιον αλεύρων τοϊς μετρητού-

Λουκάνικα καπνιστά
(.ίμησις Γαλλική»

Οί άγοράζοντε; διά τό Έξι» τεριζόν άπαλάσσονται τοϋ τελωνειακού τέλους τών 6 λεπτών
κατ’ όχαν έχτός τών πιτώρων.

Δημητρίου ΚνοκικοΡ

Ζ ■.· ιι·»Χ

Μ 11 il 1 Ι.ΧΊΑ

46
» 43
» 46
41
» 3"
» 36
ν 36
» 28
ν 14
» 6

& ΜΤΡΟΠΩζνΕΙΟΝ·™—^-

ΣΑΛ ι ΣΙΣ< ιΊ 11

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άοίστη ποιότη;..........λεπ.
ΊΊΛΟΣΙΜΙΓΔΛΛΑ...............................
ΑΖΥΜΑ Ρωσσίας εκλεκτή Α'................
ΑΛΕΥΡΑ ΑΛΑ’....................................
»
ΑΑ'............................................
»
πιτυράτα....................................
>
δεύτερα.........................................
»
τρίτα...........................................
ΠΙΤΥΡΑ χρνδρά......................................
»
ψιλά’...............................................

ΚΟ.νί νιϋΙΗΡίυΝ

ΣΑΛΤΣΙΣΟΙΟ
Ιμιμησι; Βερώνης)

ΜΟΙΊ ΑΔΕΛΑ

./

Λουχάνι/.α
(μίμησις Μιλάνου)

|
11

ΣΛΛΤΣΙΣΟΤΟ
Ιμίμησις Μιλάνου)

1
1

M1IOY.XTAI.X

III' Κ 1 11

Λαρδ- χζισνστο

• · -■»·. χ>Λν·ατ».
Λ< || Ί\ \ \|

ι

Ξύγκι Auoitxtvo

'Όλα τά είδη τών χοιρινών
Εκλεκτή και Εύθηνά.

«ΤΔΟΚΙ Μ ΑΣΑΤΕ-ί»
όσο·. γνωρίζετε νά τρώγετε χαλά.

Έχ. ~'λς Βχσιλικτι; Τυπ γΓχφιας Ν. Γ 1ΓΓΛΕΣΗ

Γλωσσά·. Λ In Russe

ΧΟΙΡ' 'ΜΕΡΙΑ

