
ΑΘΗΝΑ 1, τή I 'Ιανουάριου 1896.

ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

’ΕνΟαρρυνό[Λενα έζ της εύρενεστάτης 
ύποοοχής ή; έτυχον παρά τω έλληνικφ 
κοινω καί βέλοντα νά φανώσιν έτι μάλ
λον άξια τής ένθέρμου ύποστηριξεώς του, 
προτίΟενται ά-δτής άρχής τοϋ παρόντος 
νέου έτους νά είσαγάγωσιν έπα'.σ^ητάς 
βελτιώσεις ίόίω; είς τό εικονογραφημέ
νου μέρος, δημοσιεύοντα εικόνας πρωτο
τύπους σχετικά; μέ τά σύγχρονα γεγο
νότα, και καθιστάμενα ούτω πλήρες κά
τοπτρο·; τής εβδομαδιαίας κινήσεως.

Διό ένεκα τών έκτακτων δαπανών είς 
άςχάριν ταύτης υποβάλλονται καί δπως 
ύπάρχει δίκαια αναλογία πρός τήν τι
μήν τής συνδρομής έκαστον φύλλον άπό 
τοΰδε και είς τό έξής Οά πωλήται πρός 
λεπτά, τριάκοντα.

ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ έν Αθήναις πωλοΟν- 
νται είς τάς όδους ύπό τών πωλητών 
είς τά περίπτερα τών πλατειών Συντάγ
ματος και Όμονοίας, είς τά Βιβλιοπω
λεία Κασδόνη,Κορτέση,ΙΊολιτάκη, Σα
λιβέρου έν τή όδώ Σταδίου, Τροχαλάκη 
έν τή όδψ Αιόλου (παρά τό Πρακτορείου 
τών Εφημερίδων / είς τό Καπνοπωλείου 
τοϋ Χρηματιστηρίου, είς τό Καπυοπω- 
λεϊον Γερακάρη (άντικρύ τοΰ Βουλευ- 
τηρίου) και είς τό Γραφείου μας.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ EHIGEn?HSlS

Κατά τήν εβδομάδα ταύτην οΰδεμία ίκτα- 
τος διακύμανσις συνέβη είς τάς τιμάς τών χρε- 
ωγράφων καί μετοχών τών διαφόρων εταιριών 
πλήν τών τής Εθνικής.

Μετ’ ανυπομονησίας περιμένοντα: οΐ Ίσο- 
λολογισμο! καί τά μερίσματα εξ ών γνωστόν 
έπί τοΰ παρόντος έγένετο μόνον τό τών Δη
μοσίων "Εργων συνιστάμενον κατά τά θρυλού- 
μενα έκ Δρ. 3.50 άνά μετοχήν. Μέρισμα ε
τήσιον έκ Δρ. 3.50 έπί μετοχών μεταλλευ
τικής. 'Εταιρίας άξιούσης τιμάς πρός 60—70 
Δρ. άνά μετοχήν είναι ήκιστα παρήγορον. Οΐ 
αισιόδοξοι καί οΐ όλίγας ή μηδεμίαν γνώσιν ε- 
χοντες τών μεταλλευτικών Εργασιών, καί τών 
όφειλομένων άποσβέσεωνθά λογαριάζουσι βεβαί

ως τήν έκτίμησιν αυτών κατ’ αναλογίαν τοΰ 
μερίσματος πρός 6 0)0 είς Δρ. 60 ώς έγγι 
στα. Άλλά καθ ήμάς πολύ λανΟάνονται. Μέ
χρι τοΰδε έλπίζομεν έπί τής δηλώσεως τών 
έξ ’Αγγλίας αγορών άλλά ή προθεσμία τής 
δηλώσεως λήγει αύριον, κατά τά διαδιδόμενα 
καί ούδέν σημείου αποδοχής τής option φαίνε
ται.

Τά μερίσματα τής Έθ. Τραπέζης αγορά
ζονται πρός 45 καί προσφέρονται πρός 50 έξ 
ού έμφαίνεται οτι έκεϊ περίπου περιστρέφεται 
τό μέρισμα.

ΙΊερΐ τών λοιπών δέν ύπάρχουσι πληροφο- 
ρίαι είσέτι' αναμένομεν δε τούς Ισολογισμούς 
όπως έκφέρομεν έπί αύτών τάς κρίσεις μας.

Τό Χρηματιστήριου έκλεισε σήμερον είς τάς 
εξής τιμάς.

Κατά τάς τελευταίας βεβαίας πληροφορίας 
μας τό μέρισμα τής Έθν. Τραπέζης καί κατά 
τήν εξαμηνίαν ταύτην ώρίσθη εις δραχμάς 
45, τότής Ήπειροθεσσαλικής,είς δραχμάς 7.

ΆΟήναι 30 Δεκεμβρίου 1895.

Αϊτής Έθν. Τραπέζης πρός δρ. 2255
» » Ήπειροθεσσαλικής » 239
» » Βιομηχανικής . . . » 56
» τοΰ Λαυρίου............. » 86 1)2
» » Σιδ. Π. Α. ΓΙ. . » 46 1)2
» τών Δημ. "Εργων . » 62
» τοΰ Σιδ. Θεσσαλίας . » 121
Τά λαχείοφόρα Έθν. Τραπ. » 662
Συνάλλαγ· οψεως έπί Γαλλ. » 177'1)4

ο » β Άγγλ. » 44. 15

II ΕΠΙΣΤΙΙΜΙ1 ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Ποοφι,’λακτικά τών οφθαλμών.

Μή ίχθέτ<τ: τούς όοθαλμούς σας «<ς ψυχρόν άνεμον. 
Μή έργίζισθί εχοντις τό φώς κατά πρόσωπόν.
Μή μεταχβιρίζεσίε σκιαστήρας (abat-jour) χρωματι
στούς άλλά ΰελίνους άπλοΰς ή ραβ&οτούς.
Μή είσέρχεσβε έχ όεομ,οΰ δωματίου είς ψυχρόν.
Μή ανοίγετε τους οφθαλμού; έντος τού ύδχτος και ίδίω; 
δταν τούτο εινε αλμυρόν.
Μ ή έχ&έτζτΕ τους οφΟχλμούς σας είς άπλετον’φώς ώς 
βίς to ήλεχτριχόν.
Μή κουράζετε :ους δφφαλμού; άναγινώσχοντες, £άπτον· 
τες ή εί; δ,τιδήποτε εργαζόμενοι ύπό ανεπαρκή φωτι
σμόν.
Μή βρέχετε τούς οφθαλμούς, δταν ούτοι είνε ηρεμισμέ
νοι, «<» ψυχρού ΰδατος, άλλά διά δερμοϋ.
Μή κοιμασόε απέναντι παραθύρου διά τοϋ όποιου τό 
φώς κατά τήν ίγεροιν 6ά προσπέσ^ άποτόμως έπ'ι τών 
οφθαλμών σας.

ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΑΛΟΝίΟΥ

—Γιάννη, τρέξε γρήγορα φέρε ενα άμάξι, 
τό πρώτον όποΰ άπαντήσης.

Ό ύπηρέτης κατέρχεται δρομαίως τήν κλί
μακα καί έπιστρέφει μετ’ όλίγον κατηφής 
καί τεταραγμένος.

Τό έφερες τό άμάξι ; κάτω είνε ; έρωτά ό 
κύριος.

—"Οχι,κύριε, δέν έτόλμησα νά τό πιάσω.
— Διατί;
—Διότι τό πρώτον ποϋ άπήντησα ήτο .... 

μία νεκροφόρος!

Ό πατήρ πρός τό τέκνου μαθητήν τοΰ 
γυμνασίου, κατά τάς διακοπάς.

— ’Ορίστε έδώ, κύριε, νά ίδοΰμεν τί έμα
θες. Διάβασε μου έδώ, είς τόν Κορνήλιον 
Νέποτα.

— Μά αύτά, μπαμπά, εινε λατινικά.
— Καί μήπως δέν σας διδάσκουν λατινικά 

είς τό γυμνάσιου ;
— Μάς διδάσκουν.... άλλά ήμεϊς δέν τά 

μανθάνομεν.

Μετεωρολογία δημώδης.
—Τί καιρός είνε σήμερα, μπάρπα-Μήτρο; 
—Καλός καιρός φαίνεται, αφεντικό.
—Καί θά βαστάξη... έκτος άν χαλάση.

Ή χιοίν.

—Είδες’λοιπόν όποΰ μας έπεσκέφθη ή 
λευκή νύμφη τοΰ βορρά:

— Έσύ που γυρεύεις νύμφη, δέν τήν πέρ- 
νεις αύτήν διά νά γλυτώσωμεν,
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ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

Ό διάσημος ζωγράφος Κάρολος Βερνέ έ- 
πιστρέφων έκ Μασσαλίας έντός οδοιπορικής 
άμάξης συνεταξείδευε μετά τίνος κυρίου πο
λύσαρκου, αγροίκου όπωσοΰν το ήθος za't φυ
σιογνωμίας μάλλον ευήθους.

Εες τινα ανωφέρειαν οί έπιβάται ζατήλΟον 
ζαί έβάδιζον πεζή. ΦΟάσαντες δέ είς μέρος ό
χου ήτο τάφρος, ό ζωγράφος τήν έπήδησε χαί 
στρεφόμενος πρός τόν χονδρόν επιβάτην του 
προέτεινεν αύτώ νά πηδήση ζ'έκεϊνος.

Ό χονδρός ζύριος έδίσταζε.
— Σάς παρακαλώ, τώ είπεν ό Βερνέ.
— Έστω' αλλ’ άς βάλωμεν εν μικρόν 

στοίχημα’ εν πρόγευμα,παραδείγματος χάριν.
— Ευχαρίστως.
Ό άγνωστος έπεχείρησε τό πείραμα έν τω 

μέσω τών γελώτων τών λοιπών συνεπιβα
τών ζαί βαρέως μέν ζαί άδεξίως πηδήσας, 
ζατώρθωσεν ούχ’ ήττον νά ύπερίη τήν τά
φρον.

— Εύγε ! τοϋ είπον όλοι.
Καί ό Βερνέ έπλήρωσε τό πρόγευμα.
Περί τήν εσπέραν νέα τάφρος παρουσιά- 

σΟη, άλλά πλατυτέρα. Νέα πρόσζλησις τοΰ 
Βερνέ, νέον στοίχημα. Ό χονδρός ζύριος 
έφαίνετο διστάζων, αλλ’ ό ζωγράφος τώ πα- 
ρετήρησεν ότι τοϋ οφείλει τήν άνταπόδοσίν. 
"Οθεν έπείσΟη ζαί άφοϋ έφάνη ότι κατέβαλλε 
μεγάλην προσπάθειαν, έπί τέλους έπήδησε 
πάλιν έπιτυχώς.

Τό ταξείδιον τότε άπό Μασσαλίας είς 11α- 
ρισίους διήρζει πέντε ήμέρας. Καθ' ολον 
αύτό τό διάστημα δέν έλειψαν ούτε οί τάφροι 
ούτε τά στοιχήματα ζαί ό χονδρός ζύριος 
ζατήντησε νά πηδά τάφρον πλατείαν εξ μέ
τρα. πρός μέγα πείσμα ζαί έζπληξιν τοΰ 
ζωγράφου.

Ότε άποχωρίσΟησαν, ο χονδρός ζύριος λαμ- 
βάνων τήν χεΤρά του είπε πρός τόν Βερνέ :

— Σάς ευχαριστώ, ζύριε, διότι μέ έθρέ- 
ψατε καθ’ ολον τό διάστημα τοΰ ταξειδίου. 
’Ελπίζω οτι Οά σάς ίδώ ζατά τήν πρώτην πα- 
ράστασίν μου.

— Κατά τήν πρώτην σας παράστασιν ! . . 
πώς :

— Μάλιστα, ζύριε, προσελήφΟην ώς πρώ
τος παλιάτσος είς τό ιπποδρόμων τοϋ 
Νιζολέ ζαί αί παραστάσεις αρχίσουν αύτάς 
τάς ήμέρας,

Ό Βερνέ έζατάλαίεν ότι τήν έπαΟεν, Εί
χεν εΰρει έν αγνοία του τόν μάστορήν του.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Έπί τή; βασιλείας τοϋ Λουδοβίκον ΙΑ' διορισθείση; 
ηγούμενης της μονής Σελλών της αδελφής της κυρίας 
Φοντάνζ, μιας τών παλλακίδων τοϋ βϊσιλέως, μεγαλο
πρεπέστατα διεξήχθη ή τελετή της έγκαταστάσεως της. 
Τό πλήθος τών ΐερουργούντων των επισκόπων ,τά πολυ
τελή άμφια, πλούσιος κόσμος τών ιερών σκευών, ή 
φωτοχυσία, τά αρώματα, ή εντέλεια τοΰ χορού, τοσοΰ

τον κατέπληξαν αφελή έπαρχιώτιδα παρισταμένην είς 
τήν τελετήν, ώστε άνέκραξεν ένθουσιωδώς :

— Μά ίδώ είνε ό Παράδεισο; I
— “Οχι, κυρία μου. άπήντησεν είς τών παρισ-αμέ- 

νων αυλιχών, ει'ς τόν Παράδεισον τόσοι πολλοί επίσκο
ποι βεβαίως δέν εύρίσκονται.

"Οτε ό Μέγα; Ναπολέων προύτίθετο νά διαζεϋχβη 
την βτεΐραν ’Ιωσηφίναν καί νά νυμφιυθή γυναίκα εκ 
βασιλικού γένου; πρός ιδρυσιν δυναστείας.συνεβουλεύδη 
τόν ιατρόν του Κορβιζάρ, άορίστως έρωτήσας αυτόν 
περί τής ηλικίας καθ'ήν δύναται τι; νά νυμφευθή καί 
νά τεκνοποίηση —Τούτο έξαρτάται έκ τής κράσεω; έ
καστου, άπήντησεν ό ιατρός.— Άλλ’ άν τι; νυμφευβή 
έν ηλικία εξήκοντα ετών ;—Δυνατόν νά τεκνοποίηση. 
— Καί έν ηλικία έξήκοντα πέντε ετών ; — Σπανιώτε- 
ρον. άλλ’ έν τούτοι; τεκνοποιεί" τι; ενίοτε.— Καί όταν 
είνε εβδομηκοντούτης ; — Ώ. έν τοιαύτη ηλικία ό νυμ
φευόμενος πάντοτε άποκτά τέκνα, άπήντησεν ό ευφυής 
ιατρός.

BSATPA-MOYSIKH-KAAAITEZKIA-

Μέ ολον τόν αίονιδίω; ένσκήψαντα βαρύν χειμώνα 
τά θεατρικά μας εϋοδοϋνται καί ό κόσμο; συρρέει εί; 
τά δυο λειτουργοϋντα έν τη πόλει μα; θέατρα, τά μόνα 
υπάρχοντα κέντρα εΰγενοϋ; ψυχαγαγίας.

Εί; τό Πολυθέαμα ό αρχαίο; άλλά πάντοτε νεά
ζω* Τοοοατόρος τοϋ Βέρδη προσεΐλ,κυσεν όλου; του; 
πολυάριθμου; οπαδού; τή; παλαιό; μελωδίας. Αιεκρι- 
Οησαν ή υψίφωνο; κυρία Καλδεράτση καί ό νέο; οξύφω
νο; Δέ Γράντη, ϊχων φωνήν ισχυρόν καί μελωδικήν. 
Έπίση; λίαν έπιτυχώς έξετελέσΟη καί ή ΚιΐΟαλέ.ε- 
ρία 'Ρουιίτικάνα. Ό θίασος είνε όμολογουμένω; 
εξαίρετος καί οί έρασταί τής μουσικής ά; έπωφεληβώσιν.

Εις τό Βαοίβτέ συρρέει καθ’ εσπέραν πλήθος πολύ 
άκορέστω; άπολαμβάνον τό καινοφανές καί διασκεδα- 
στικόν θέαμα τοΰ μπαλλέτου. Τελευταίο* έξετελέ- 
σθησαν μέ άριστον σκηνικόν διάκοσμον, μέ ιματισμόν 
πολυτελή καί μέ μηχανισμόν σχετικώ; έντελή τά φαν
ταστικά μιμορχήματα. Ή κόρη τοϋ Σατανά καί 
ό Όςιφεϋς tv "Αδει, μέ πολλήν συρροήν καί μέ 
πολλά χειροκροτήματα. Σημειωτέου ότι τό θέατρον τών 
Ποικιλιών είνε το μάλλον ευρύχωρου καί άνετο* έκ τών 
Αθηναϊκών θεάτρων, ή δέ άσφάλειά του πλήρη; ώ; έκ 
τών πολυαρίθμων έξόδων. Κάμνει ολίγον χρύον. αλη
θώς, άλλά ποΰ δέν κάμνει χρύον εί; τά; Αθήνα; μέ 
αυτόν τόν φοβερόν χειμώνα ;

— Υπέρ τή; Λέσχης τών Φοιτητών γενήσεται έν 
τώ Μεγάλοι Δηαοτικώ Θεάτρω παράστασις τήν εσπέ
ραν τής 3θ Δόρίου έκτελεσθησομένης ύπό δοκίμων η
θοποιών τής Αιμιλίας Γαλλότη τοΰ Λέσσιγκ κατα 
μετάφρασιν τοΰ πρίγκηπος Σάξ-Μαίνιγγεν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Λίαν προσεχώς γενήσεται έν Βερολίνο* σϋσκεψις ύπο 
τήν προεδρεία* τού δουχό; τοϋ Μεχλεμβούρνου έν ή 
παρασταθήσεται και ό εν Βερολίνο, ήμέτερο; πρεσβευ
τής χαί άλλα έξέχοντα πρόσωπα. Κατ αυτήν θ' άπο- 
φασισθώσιν όριστικώ; τα τής συμμετοχής τών γερμανι. 
κών σισματείων ει: του; προσεχείς ’Ολυμπιακούς άγώ- 
νας.

— Ή κατασκευή τών αναγκαίο·* διά τά εδώλια του 
Σταδίου μαξιλαρίων άνετέθη είς τόν μειοδοτήσαντα Γ. 
Άλεξόπουλον. Ταϋτα άνερχόμενα εί; είκοσι χιλιάδας 
έσονται έτοιμα καί παραδοθήσονται κατα τα; ήμέρας 
τών Ιορτών.

— Οί δηλώσαντε; μέχρι τοϋδε είς τήν πρόσκλησιν 
τής επιτροπής περί υπενοικιάσει*,; Επιπλωμένων οικιών 
ή δωματίων ανέρχονται είς 150 παρέχουν δέ όμοΰ κα
τάλυμα είς 1000 περίπου «νόιχιαστάς. *0 άριθμός τών 

έλευσομένων ξένοιν ύπολ.ογίζεται εί; πολλάς χιλιάδα·.· 
άλλ’ ύπάρχουσι καί πολλοί έπιχεοηματίαι, οίτινες εύ
ρίσκονται εις διαπραγματεύσεις, όιω; άναλάβωσι τήν 
διασκευήν καί επίπλωσιν avoixtx-των οικιών, αίτινε; 
άνέρχονται είς 2,200.

— Ή έπί τών 'Ολυμπιακών 'έγώνων ’Επιτροπή 
συνεννοήθη μετά τοϋ δημάρχου Άίήναίων κ. Λ. Καλ- 
λιφρονά ώ; πρό; τήν διακόσμησιν κ« καθαριότητα τής 
πόλεως. Ό δήμαρχος δέ ύπεσχέθη « συμπεριλάβη είς 
τόν ψηφισθησόμενον προϋπολογισμό, τοΰ δήμου τήν 
πρός τούτο άναγκαίαν πίστωσιν.

— Γενομένης δημοπρασίας κατεκ,ρώθη εί; έργολά- 
βον ή διαπλάτυνσι; τής πρό τοΰ Στοδίου γεφύρας τοΰ 
Ίλισσοΰ καί ή διασκευή τών οχθών τοΰ ποταμού.

— Κατ’ ειδήσεις έζ ΙΙέστης. συύ.στη αυτόθι εθνι
κή έπιτροπεία ύπό τήν προεδρείαν τοϋ 'Αλβέρτου Δέ 
Bevtviczy. ένό; τών Προέδρων τή; Ουγγρική; Βου
λής διά τήν συμμετοχήν τών Ουγγρωι εις του; ήμετέ- 
ρονς ’Ολυμπιακού; αγώνας.

— Ό κ. Π. Κουμπερτέν δι' επιστολής του πρό; τό 
"Λότν διαψεύδει ρητώς -ά γραφέντι είς τάς γερμα
νικά; εφημερίδα; ώς δήθεν παρ’ αυτού λ.εχβέντα περί 
τής συμμετοχή; τών Γερμανών εί; ι«ύς αγώνας. Καί 
τοιουτοτρόπως αίρεται ευτυχώς σκάνδολ,ον,όπερ ηδυνα- 
το νά γέννηση πολλάς δυσχέρειας.

— Δραστπρίαις προχωροϋσιν αί έργασ’α: πρός απο- 
περάτωσιν τοϋ εν Καλλιθέα σκοπευτηρίου καί τοϋ έν 
Φαλήρω ποδηλατοδρομίου.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Μετά τών εικόνων 
τών συγγραφέων.— 'Εκδότης Γεώργιος Κασδόνης. 
Έκ τοϋ Τυπογραφείου τής ’Εστίας 1896. Τιμάται 
φράγκων 4.

Άληλές φιλολογικόν γεγονό; αποτελεί ή έμφάνισις 
τού βιβλίου τουτου. Ή ιδία τοϋ κ. Κασδόνη τοϋ να 
περισυλλέξη τά έργα τών διηγημαϊογράφων ua; Sv έξ 
έκαστου, άπό τοϋ αειμνήστου 'Ραγζαβή μέχρι τών 
νεο,τέρων μας καί να τα εκδώση εις ένα τόμον, περιέ- 
χοντα καί τάς εικόνα; καί τάς ιδιοχείρου; ύπογραφάς 
τών συγγραφέων,ύπήρξεν όντως ευτυχέστατη. Τά 'Ελ
ληνικά Διηγήματα, ένώ ώ; βιβλίον εινε έκ τών 
επαγωγών.αποτελούσα ένταυτώ και τό κάτοπτρον τή; 
έξελίξεω; καί τή; προόδου τή; νεαρά; ήμών φιλολο
γίας, Οί απανταχού φιλόμουσοι δς σπεύσωσι νά τό 
προμηθενθώσιν.

— Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τό αρεστοχρονείτιχον 
Zxpiw, τό κατ’ εξοχήν συμπαθές, φαιδρόν καί πετα
χτόν. μέ δύο σελίδας χρωματιστήν γελοιογρασιών. μέ 
ύλην φιλολογικήν τεριτνοτάτην. Θά είνε το ώραιότε- 
ρον πρωτοχρονιάτικον νλ.ύκυσμα Καί 6ΐ τιμαται μόνον 
10 λεπτά !
J — Άς σημειώσωμεν τούς έκδοθέντας περιβημους 
πλέον ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΑΣΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤχομ- 
ψου;, χρυσοποίκιλτους, παντός αεγέθου;. κόσμημα φι- 
λόκαλον παντός γραφείου καί απόχτημα απαραίτητον.

>λΛΗΛΟΓΡ«ΦΙΑ

Τινι. ’Ενταύθα. Θχ προσπαθήσουμε* να τό ξύλο- 
γραφήσωμεν. — Β I. Άγα. . . —Οί · Αρχαίοι Θεοί· 
ερρίφθησαν εις τόν Τάρταρον και μή πρός κακοφα· ι- 
σμόν σας. — Φωκίωνι Αΰρα.— ’Εντελώς κακόν δέν 
είνε· άλλά δ·.' ήμας άκατάλληλον. — Εύαγ. Άλεξ. 
'Ενταύθα Είσθε άξιέπαινος διότι καταγίνεσθε άλλά 
μή σπεύδετε να δημοσιεύητε· ή τριβλ αποκτάται με 
τόν καιρόν — Λό6απ ΣενεΛάλ. φοιτητή; σας 
πρέπει νά μελετήση αρκετά ακόμη διά νά μάθη νά 
ΪΡ»?ή·

ΤΟΜΟΙ ΤΟΪ ΠΑΡΝΑΣΣΟΓ 
τών ετών 1»» 1-1 89S» Πω- 
λοΟντα'. είς το Γραφείου τών Όλ υ ιλ- 
π ί ω ν (όδός Σταδίου 40) είςτψ.ήν λίαν 
εΰΟηνήν.

ΟΙΝΟΣ ΚΟΛΑ ■&
ΚΡΙΝΟΥ

Ό οίνος ούτος πα|ασχευαξόμενο; δι' 'Ισπανικού 
I -οίνου Μάλακας περιέχε έν διαλύσει άπαντα τά ενεργά 

Κ «υστατιχά τών Καρύω· τοΰ Κολά εινε λύαν ωφέλιμα 
μ χατά τής νευρασθενείαι χλωρώσεως. αναιμίας δυσπε- 
Ρ ψίας γαστραλιας. χροηίας διάρροιας, παθήσεων τής 
£ χαρδίας, γενικής ατονάς καί α»ικανότησος. Έν Α- 
Β ίήναις. παρά τώ Φαρρακείω Κρίνου 171-17. όδός Αί- 

h όλου.
Οίνος Κολά Κρίνον

ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΡΙΣΙΝΟΊ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

TQN Κ Κ·

έγκαθιδρνβη τό τελειότερου άθηναϊκάν

Οδοε Σταλιού 18

ΘΕΡΑΙΙΕΓΤΗΡΙΟΝ
ΙΑΤΡΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΝ 

| Σ. Δ. ΖΑΓΚΑΡΟΑΑ 
I Ίατροχειοονγον
I 32—Όδός Εύοιηίόον—32

Νοοήματα χειρουργικά. Συφιλιδικά, Νευρικά, I 

Μητρικά, ρινός, ώτων, λάρυγγος χτλ.
f Νεώτερα ιλυότήματα Ηεραπείας Βαχτηρι- j
I οθεραπείας. Όροθεραπείας. Κοιμασοθεραπείας. Ένε- ι 

σοθεραπείας. οξυγονοθεραπείας, μεταλλο-θεραπείας,Ά-
| ερο-θεραπείας. Υδρο-θεραπείας.
■ ’Ιδιαίτεροι αΐΟονοαι διϊ τά διάφορα νοοή- |

! ματα πρός θεραπείαν.
I ElectricitK-Alassage-Scifntifique pulverisations
I instalatious ece.
I Ίδιαιτι'οα αϊΟουου. τοϋμηχανήματος της
Β άνωτά,της θερμοκρασίας διά τούς πάσχον · 
| τας τούς πνεύμονας ιφΟίσιν - ίμφϋσημα 
I χρονιάν βρογχίτιδα κτλ ) 
| Ό ασθενής πάντοτε λαμβάνει τήν διά-
Κ γνωόιν καί θεραπείαν τον έγγράφο,ς. 
| Ώρα’ ίπισκέι^εων 9 I )2— Ικαι 3—8.

Η ΒΟΣΤΩΝΗ
ΧΑΡΤΟΠΥΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ

13 — Όδός Σταδίου (άντιχρυ Αρσάκειου)—43 

Τά έχλεκτετότερα και αριστοκρατικότερα ΕΙΔΗ τής 
γραφικής ύλης

Χάοται δι - ενχάς
Κατ’αύτάς δέ πλούσια ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΘΥΡΜΑΤΩΝ

Διά παιδία
Ί’ά κομήιότεοα Χριστουγενιάτικα 

καί Ποωτ ,χρονιότικα δώρα. 
Έπιοφελήβητε τής ευκαιρίας.

Γ. Ε. ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ 

ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
γιι έλειαι επισκευαί ωρολογίων καί τών δυσκολωτέριον 

' θεωρούμενων. Όλα τά μηχανήματα τής ώρολογο- 
1 ποιία; εί; ένέργειαν· πώλησις παντός είδους ωρο

λογίων. 'Εργασία εγγυημένη.— Όδός Αιόλου. '44.

η ΓΑΛΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΥ ΚΛΑΡΑ ΚΑΙ Σ*ε 

παρά τά Χαυτεϊα.
Καθαρίότης άζρα,ζεριποίησιςμοναδιζή, δω

μάτια ιδιαίτερα δι’οιζογενείας.
Όλο·, οί κοιλιόδουλοι έζεϊ ζρέπει νά τρώγουν.

“ΕφΟασαν Υ

Ειρήνη?

Αγγλίας ζαί Γαλλίας είς 
ζαρα ΤΫ) ζλατεια Αγιας

ΚΩΝΣΤ. ΤΣΟιΜΗ
-ά τελειότερα ζαί ζομψωτερα μεταξωτά 
manchettes τά οποία ζυριολεζτιζώς Οά τρελ- 
λάνουν ζόσμον.

Έζεϊ έπίσης ευρίσκει τις χιλίων ειδών
Χρυσά πανίργεα

τά ώραιότερα ζαί ίδιοτροπώτερα 
μ,πουχέτα

ζαί τέλος ζαντός είδους φυσικών άνΟέων.

ΑΤΜΟΜΓΛΟΙ

Δ. Σ. ΛΟΥΜΟΥ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ

Τιμολόγιου άλεύοοιν τοϊς μετρητοϊς
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη ποιότης.......................... λεπ. 46
........................................................................................ -|3 
ΑΖΥΠΜΑ Ρωσσίας έχλεχτή Α’..................... · Ιβ
ΑΛΕΥΡΑ ΑΑΑ’.................................. .............. · 41

ΑΙ’.......................................................... 38
• πιτυράτα................ ........................... · 36
• δεύτερα...................................■................ 36
• τρίτα................................................... · 28

ΠΓΓΪΡΑ χονδρά................................. ■.............. · 14
■ ψι/.ά.............. ...................................... · 16

Οί άγοράζοντε; διά τό ’Εξωτερικόν άπαλάσσονται 
τού τελωνιαχού τέλους τών 6 λεπτών κατ' όκάν έχτό; 
τών πιτύρων.

πρωτίίΐτης ποιότητος
"" ΛΑ1ΜΟΔΕΤΑΙ

Τά μόνα κατάλληλα δώρα διά τάς έορτάς 
είναι τά πεφημισμένα

ΑΡΩΜΑΤΑ
τών αδελφών ζ. ζ.

Ν. κ“ I. ΛΙΑΠΗ ο-
Κεντριζή αποθήκη παρά τά Χαυτεϊα. 
Συντρέξατε τήν ’Ελληνικήν βιομηχανίαν 

διότι τής αξίζει.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΣΩΝ

ΧΑ1ΆΛΑΜΠ0ΓΣ ΓΕΟΠ’ΓΑ

Στοά Μελά άοιΟ. 13
’Εκθέτης τής διαρζοΰς βιοτεχνικής έζ.Οέ- 

σεως. Πάντα τά είδη γυναικείων ζαί ανδρικών 
άσπρορρούχων ύπό τήν διεύΟυνσιν δοκίμων ζοπ- 
τριών. Όλαι αί μελλόνυμφοι έζεϊ παραγγέλ- 
λθυν τάς προίκας των τάς όποιας άναλαμόάνει 
τό κατάστημα μέ έγγΰησιν ζαί ιδίαν ευθύνην 
του. Έν τώ ζαταστήματι ύπάρχει μεγάλη πα- 
ραρζ.αταΟήζη έτοιμων άσπρορρούχων δι' έλα 
τά γένη.

Τιμαί έκτος πα·*τος συναγωνισμού.

ΚΩΜΜΩΤΗΡΙΟΝ 
ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΩΝ 

Ληι*.·ητρ£ου Κυρ&ακοΰ
21 Όδός Σταδίου 21 

[Γωνιαίο* μργχζιιον σίχίχ; Ν Κωστή] 
Άρώματχ παντός είδους εκλεκτά. Σάπωνις. ΙΙούδρχι, 
Λοξάρια. Κο’νεις. Ψήκτρα:. Βαφαί έχ τών καλλίτερων 
έργοστασίων Αγγλία; καί Γαλλίας. Κολώνια εγχώριο; 
άμιλλωμένη πρό; τά; ευρωπαϊκά;. Ύδωρ θύμου δι ’ α
ρωματικά λουτρά. "Υδωρ κινίνη;

Ειδικό; τεχνίτη; διά χτενίσματα κυριών.
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
§< Ν. Γ. ΒΟΥΑΠΙΩΤΟΥ >=

^ΗεΩΣΤΙ ,ΐΔΡΥΘΕΛί

49 — Έν Άθήναις,, όδός Έρμοΰ — 49
Έναντι τών καταστημάτων Κανελλοπσύλου καί Καντζοϋ

ΠΛΟΥΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΥΘΥΝΙΑ 
Φιλοκαλία llaotdivn — Χάοις καί Κομι^ότης Μ
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| 0 Κ. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ί
’ΛΚατέκτησε τίινΕλλάδα ώς άντιπο >άωπος τώνΑ{ ft 
’ίγιπτιακών σιγαρέτων τοϋ έν Καίοω έογοστασίοι ίτ 
s Ο Ν. ΣΑΝΑΚΛΗ Β £

Δι’ αύτοϋ έπίσης έστολίσθησον δλατ αί α’-Ιί 
Πθουσαι τών ’Αθηνών με τιι κομψοτεχνήματα Σι-U 
Avivnc καί ’Ιαπωνίας.

Τ-Όοδς Σταδίου-Τ
^biC •λ

Αγγλικήν στερεότητα καί Γαλλικήν κομψότητα εύρίσκει 
τις μόνον είς τό ΓΠΟΔ11ΜΑΤ' H1OIEJON τοϋ κ. 
S<f ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΑΜΝ §>5 

Ιίρομηδευτοΰ τής A. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου 
Όδός Σταδίου άριΟ. 40

ΙΙΡΟΤΪΠΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ 

ΔΑΜΑΛΙΔΟΚΟΜΕΙΟΝ 
@ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Καταρτισ&ν κατά τά τελνότερα 'Ελβετικά 
και Γαλλικά Δαμαλιδοκομεύα. άτινα αυτοπροσώ
πως έπεσκέφδη ό κ Α. ΚΛΛΛΙΒΟΚΑΣ, διευ- i 
όυντης αυτού, παράγει δαμαλίδα άγνοτάτην ύπό j 
αυστηροτάτην αντισηψίαν παρασκευαζόμενων.

Σωληνάρια διά 3 — 4 άτομα δρ. 1.50 
. 6—8 . . 2.25

■ · 16·18 . . 3.50
Τούς XX. ιατρούς, φαρμακοποιούς, ώς και διά με- | 

γάλα ςποσότητας, γίνεται έχπτωσις 15 0(0
ΑΠΕΤΘΤΝΤΕΟΝ

Έν Άβήναις παρά τώ ιατςω Α. Καλλιβωχα 
όδός Μαινάνδρου, 59, παρά τον άγιον Κωνσταν
τίνον.

Έν Πάιραις. έν τώ φαρμακείω Καλλιβωκα.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τώ κ. Καλλιβωκα 
καδ’ ίχάστην 2—3 1(2 μ μ. Έκαστον αταμον 
εμβολιάζεται δι' ίδιου καινουργούς νυστεριού, δι' | 
ου ούδείς άλλος εμβολιάζεται. Τοιαΰτα νυστέρια [ 

I χρησιμοποιούμενα εν δι' έκαστον αιομον. έχόμι- 
σεν επίτηδες ό κ. Καλλιβωκάς κατά τό τελευ- 
ταύον έν Ευρώπη ταξεϊδιόν του.

ΟΙΝΟΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΝΟΙ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

-φ=3*Γ. ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΥ*^^

Όπισθεν τη<· Βουλής-
"Αριστα είδη έκ τών πεφημισμένων οίνων
ΡΟΜΠΟΔΑΣ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗΣ, 

ΜΟΣΧΑΤΟΙ’
οϊτινες έβραβεύθησαν είς όλας τάς Εκθέσεις 
καί δια τήν έκτακτον αύτών τονικότητα εϊσή- 
χθησαν είς τά

Νοσοκομεία τιϊς Γερμανίας
Μοσχάτος μοναδικός διά τήν κατασκευήν 

ΚΟΝΙΑΚ 
Ροόόλια Κεφαλληνίας εκλεκτά, 

'π.λαιον Κεφαλληνίας πρώτης ποιότητος.

Εις την Κίναν δεν ύπάρχει πλέον γνή 
σιον τσάι μετακομι-

σΟεν ενταύθα όλον είς το

« A I Α Θ Η Ν A I j
Γ. Ε ΚΑΡΕΛΑ

Όδός Εϋριπιδου άρ. 23 πλησίον Νέας ’Αγοράς.
Έπίσης ή 'Ολλανδία έχει έλλειφιν κυριών, 

καθώς καί ή Ελβετία, οιότι τα έπρομηθεύθη 
όλα ό κ. Καρελας. Ώσαύτως καί τό Μονάχον 
παραπονεΐται διά τγ,ς Μπύραις του καί ή Δα
νία διά τά Βούτυρά της Έν άλλαις λέξεσι 
θα έχωμεν διπλωματικόν έπεισόδιον «φευκτόν 
καθόσον τόσα: είνε αϊ προμήθεια! του κ. Κα 
ρελά, ώστε ή

«εγαλειτέρα βυλλβγή έδωάίμων
καί

πλουσκοτίρα πα ρακαταβηκη ποιων 
εΰρίσκεται μόνον είς τό κατάστημα του. 
•ΒΈ® ·®>ν® ®V®' W"®· ·β·'Γ» 'SM,'®·
rvalz- -κ:•ήν A A A A Α Α

Τύποις «Κορίννης. Όδός Φωκίωνος άριθ. 5.


