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ΑΘΗΝΑ1 τή 6 'Ιανουάριου 1896.

ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΈνΟαρρυνόμενα έχ τής εύμενεστάτης 
ύποδοχής ής έτυχον παρά τω έλληνιχφ 
χοινφ χαί Οέλοντα νά φανώσιν έτι μάλ
λον άξια τής ένθερμου ύποστηρίξεώς του, 
προτίΟενται άπό τής αρχής τοΰ παρόντος 
νέου έτους νά είσαγάγωσιν έπαισθητάς 
βελτιώσεις Ιδίως εις τό είκονογραφημέ- 
νον μέρος, δημοσιεύοντα εικόνας πρωτο
τύπους σχετιχάς μέ τά σύγχρονα γεγο
νότα, καί καθιστάμενα οΰτω πλήρες κά
τοπτρου τής εβδομαδιαίας κινήσεως.

Διό ένεκα τών εκτάκτων δαπανών είς 
άςχάριν ταύτης ύποβάλλονται και δπως 
ύπάρχει δίκαια αναλογία πρός τήν τι
μήν τής συνδρομής έκαστον φύλλον άπό 
τοοδε καί είς τό εξής θά πωλήται πρός 

λεπτά τρεάκοντα.
ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ έν ’Αθήναις πωλοϋν- 

νται είς τάς όόούς ύπό τών πωλητών 
είς τά περίπτερα τών πλατειών Συντάγ
ματος καί Όμονοίας, είς τά Βιβλιοπω
λεία Κασδόνη,Κορτέση,Πολιτάκη, Σα
λιβέρου έν τή όδφ Σταδίου, Τροχαλάκη 
έν τή όδφ Αιόλου (παρά τό Πρακτορείου 
τών Εφημερίδων) είς τό Καπνοπωλείου 
τοΰ Χρηματιστηρίου, είς τό Καπνοπω
λείου Γερακάρη (αντίκρυ τοΰ Βουλευ- 
τηρίου) και είς τό Γραφείου μας.

ESAOXAAIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ

Ένεκα τών εορτών τής «' τοΰ έτους καί 
τής έκκαΟαρίσεως τοΰ Δεκεμβρίου όλίγιστα: 
πράξεις άξιαι λόγου έγένοντο. Ό χρηματ1.- 
στικός κόσμος ένδιαφέρεται να ϊδη δημοσιευό
μενους τούς ’Ισολογισμούς τών διαφόρων εται
ριών και τραπεζών τον 1895 καί νά έξετάση 
τά κατ' αύτάς.Ό ’Ισολογισμός τής ’Εθνικής 
Τραπέζης έδημοσιεύθη ήδη καί τό μέρισμα 
ύπήρξεν οίον προσεδοκάτο. Ή αυτή ασάφεια 
ήτις εύρίσκεται έν τοϊς μηνιαίοις Ίσολογι- 
σμοϊς καθ' όσον άφορα τό λαχειοφόρον, εύρί- 
σκεται καί έν τώ Γεν'.κώ Ίσολογισμω’ καί έν 
τούτοι? είνε τό μάλλον ενδιαφέρον ζήτημα τής 
ΈΟν. Ττραπέζης. Έπί τούτου Οα ένδιατρί- 
ψωμεν έν έκτάσει προσεχώς.

Τό Χρηματιστήριου έκλεισε σήμερον είς τάς 
εξής τιμάς.
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Π ΕΠΙΣΤΗΜΠΜ’ ΟΙΚΟΝ
Ό ΐιπνος τών σιαιδίων.

Άφίνετε τά παιδία νά κοιμώνται έπί μα- 
κρόν χρόνον. Έξ έρεύνης τήν όποιαν έκαμε 
πρό τίνος σουηδική τις επιτροπή είς τά σχο
λεία απεδείχΟη οτι τά παιδία εκείνα τά όποια 
δεν κοιμώνται τόν μέσον τοΰ ύπνου όρον άσθε- 
νοΰσι κατά 2)5 έπί τοϊς εκατόν περισσότερον 
τών άλλων.

Ό μέσος όρος τοϋ αναγκαιοΰντος διά τά 
συχνάζοντα είς τό σχολεϊον παιδία είνε ό εξής:

Διά παιδία τεσσάρων ετών ώραι 12
9 » επτά » 9 11
9 9 εννέα 9 9 10
9 9 δώδεκα έως δεκατεσσά

ρων ετών ώραι 9—10
Διά 9 δεκατεσσάρων έως εϊ-

κοσιν ενός έτών ώραι 9—10
Ή αναιμία, ή πτωχεία τοϋ αϊματος, ή ά- 

δυναμία, ό υστερισμός επέρχονται κατά τό 
πλεΐστον^έ'νεκα τής άνεπαρκείας τοϋ ύπνου.

Η ΕΝΑΓΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΔΟΥ

— Κύριοι ρήτορες!... Ή Βουλή ανοίγει’ 
ορίστε νά τροχίσετε τή γλώσσά σας!

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό ιππότης Μιραμπώ πλοίαρχος, ευρισκόμε
νος μετά τοΰ πλοίου του είς Σιβιτα-Βέκκιαν έζή
τησε παρά τοϋ Πάπα Βενεδίχτου ΙΑ’ τήν ά
δειαν νά παρουσίαση προς αυτόν τούς δοκίμους 
τοϋ πλοίου του, Οί νέτ. οϋτο: ί λάγη-
σαν διά τήν έπικρα- ~σαν εν παπική αυλή 
εθιμοτυπίαν,ώστε ενώπιον τοΰ Ά·)ΐου Ιίατρ'ος κα- 
τελήφθησαν ΰπ'ο άκρατήτ· γέλωτος. Ό πλοίαρ
χος εύρέθη εις στενόχωρον θέσιν άλλ’ ό Πάπας 
εύπροσηγόρως αποταθείς πρός αυτόν τώ εΐπε μει- 
διών : «Μη λυπεϊσαι, κύριε ίππότα, διότι όσον 
Πάπας καί άν είμαι δέν έχω τήν δύναμιν νά εμ
ποδίσω τούς Γάλλους άπό τοΰ νά γελώσιν.

*
• ·

Φλωρεντινός τις έχων χρείαν ν’ άγοράση ένα 
ίππον άπετσθη πρός κτηνέμπορον, δστις τοΰ 
έζήτησεν ειχοσιπέντε δουκάτα.—Θά σοΰ δώσω 
μόνον δεκαπέντε, ειπεν ό άγορασγής, καί τά λοι
πά θά σου τά χρεωστώ. Ό κτηνέμπορος συγ- 
κατετέθη, άφοΰ δέ παρήλθε χρονικόν τι διάστημα 
έζήτησε παρά τοΰ Φλωρεντινού τά ϋπολειπόμενα 
δέκα δουκάτα.—Δέν ημπορώ να σοΰ τα δώσω, 
διότι τοιαύτη είνε ή συμφωνία μας, άπήντησεν 
οΰτος.—Πώς! δέν έσυμφωνήσαμεν νά μοϋ δώσης 
τά δεκαπέντε καί νά μοϋ χρεωστής τά λοιπά ; 
—Ακριβώς' άν λοιπόν σοΰ τά δώσω, δέν θά σοΰ 
τά χρεωστώ πλέον, καί τοιουτοτρόπως ή συμ
φωνία μας δέν θα έτηρεϊτο.

Καί απέναντι τής λογικής ταύτης ό άτυχης 
κτηνέμπορος έδέησε νά ύποκύψη.

•
• ·

Έπί τής βασιλείας Καρόλου τοΰ Β’. ό αγγλι
κός καί ό ελληνικός στόλος συνήψαν ναυμαχίαν 
τριήμερον έν ιώ πορθμώ τής Μάγχης. Την Τε
τάρτην ημέραν συνωμολογήθη ανακωχή καί οί 
αντίπαλοι διήμειψαν πρός άλλήλους πολλά φιλο- 
φρονήματα καί συνδιεσκέδασαν. Είς ναύτης Ολ
λανδός φημιζόμενος διά τήν ευκινησίαν του, ά- 
νήλθεν είς τήν κορυφήν τοΰ ΐστοΰ ενός τών πλοίων 
καί σταθείς όρθιος έςετέλεσεν έκεϊ διάφορα ακρο
βατικά γυμνάσια πρός μεγάλην εκπληξιν τών 
Οεωμένων.Άγγλος τις, ναύτης όμως, βαρέως θέ
ρων τήν υπεροχήν ταύτην και τήν Υπερηφάνειαν 
τών ’Ολλανδών διά τήν έπιδεζιότητα τοΰ ομοε
θνούς των, άνήλθε καί αυτός είς τήν άκραν τοΰ 
ΐστοΰ καί ίπεχείρησε καί αυτές νά μιμηθή τα 
παοάτολμα γυμνάσματα τοϋ 'Ολλανδού, αλλ’ ο- 
λισθείσας έκλονίσθη καί κατέπεσεν άπό τοϋ ύψους 
εκείνου. Ευτυχώς προσέκρουσε πίπτωνεις έν τών 
σχοινιών, καί έξουδετερωθείσης οΰτω τής άρμης 
τής πτώσεως, ούδέν επαθεν' αλλά μόλις ηγέρθη
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είς τους πόδας του, έκραξε κομπαστικώς πρός 
τού; 'Ολλανδούς:

— Κάμετε καί σείς τό iotov, άν ήμπορεΐτε!

TOY SAA0NI0T ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

— —εύρεις διατί δίν έπιστρέφονται συ
νήθως τά δανειζόμενα βιδλία ;

— Διότι εύκολο,τέρα διακρατει τις τό 
βιβλίον παρά τό περιεχόμενον αύτοϋ.

•
• ·

Είς άμερικανικήν ίφημερίδα ίδηροόιεύθη 
Λ έξης είδοποίηόις. .Είς πάντα άπσστέλ- 
λοντά μοι μίαν δραχμήν, άνακοινώ άσφα- 
λές μέσον διά νά πληρώνμ τό ένοίκιόν 
του.·

’Αρκετοί μωροί εϋρέθησαν νά ότείλουν 
τό τίμημα πρός τον κάτοχον τοΰ πολυτί
μου μυστικού, όστις είς ένα έκαστον ά
πήντησεν είλικρινώς.

— Κάμετε τήν δουλειάν ποϋ κάμνω κ’ 
έγώ.

■*
* ·

Παράσιτος διάσημος είνε φίλος κοινός 
τοΰ κυρίου Α. καί μιάς χήρας κυρίας οϊ- 
τινες πρόκειται νά συζευχθώσιν. Ό παρά
σιτος καταφέρεται κατά τοϋ συνοικεσίου 
τούτου καί προσπαθεί παντοιοτρόπως νά 
τό ματαιώσμ Κάποιος τόν έρωτφ άπορων 
περί τούτοι. αύτός δέ άπαντμ :

— Έχω φίλους καί τούς δύο καί καθείς 
των μέ προσκαλεΐ είς γεΰμα έπαξ τής έ- 
βδόμάδος. "Αν νυμφευθοΰν. τότε άντί δύο 
γευμάτων τήν έβδομάδα θά έχω ένα μόνον.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ή έν Γερμανία επιτροπή έπί τής συμμετο

χής τών Γερμανών είς τούς προσεχείς ’Ολυμπι
ακούς 'Αγώνας έτέθη ύπό τήν προστασίαν τής 
A. Β. Τ. τής πριγκιπήσσης Σοφίας, ήτις καί 
άπεδέχΟη αύτήν,

—Ή έπί τοΰ Ίλισσοϋ γέφυρα τοΰ Σταδίου θά 
πλατυνβή κατα εξ μέτρα. Ή δαπάνη ώρίσθη είς 
40 χιλιάδας δραχμών, τό εργον δέ εσται έτοιμον 
κατά τά τέλη Φεβρουάριου.

— Ό άφιχθεΐς ένταϋθα τή προσκλήσει τής 
έπιτροπής τών 'Ολυμπιακών Άγώνων αντιπρό
σωπος τής έν Λονδίνο, αθλητική; λέσχης παρε- 
σκεύασεν εντός τοϋ Κεντρικού Γυμναστηρίου ύπό- 
δειγμα τής επιστρώσεως τοϋ Σταδίου δια μίγμα
τος ανθράκων καί σκωρίας τοΰ Λαυρίου. Ή έπί- 
στρωσις ήοξατο μετά την έγκρισιν τής έπιτροπής.

— Ό δασμός τών ωνίων τοΰ δήμου ’Αθη
ναίων ένωκιάσθη έφέτος κατά 200 χιλιάδας 
δραχμών επί πλέον άπό πέρυσι·,, ώς έκ τής προσ
δοκίας μείζονος εισαγωγής εμπορευμάτων ένεκα 
τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων.

— 'Αξιέπαινος εργάζεται ή ’Αρχαιολογική Ε
ταιρία δπως παρουσίαση όσον τό δυνατόν ευπρε
πέστερα τ’ αρχαία μνημεία είς τού; έλευσομέ- 
νους κατά τούς Άγώνας πολυαρίθμους ξένους. 11ε- 
ριέφραξε διά σιδηρών 
ρη, ήδη δέ φράσσεται 
πρόποδας τή; Άκροπόλεως χώρος από τοΰ θεά
τρου τοΰ Διονύσου μέχρι τοϋ θεάτρου ΊΙρώδου 
τοΰ Άττικοΰ. Ώσαύτως πρόκειται νά περιφρα- 
χθή καί τόμνημείον τοΰ Φιλοππάπου.

κιγκλίδων τά διάφορα μέ- 
ώσαύτως καί ό παρά τούς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Πείραμα έπί τής διαφοράς τής πυννότη- 
τος τών ύγρών.

Πας τις γνωρίζει ότι τό ΰδωρ είνε βαρύτερου 
τοϋ οίνον. Τήν αλήθειαν ταύτην Οέλομεν απο

Δελτίον τών 'Ολυμπίων

δείξει διά τρόπου αναμφισβήτητου. Διά σωλήνος 
κυρτού κατά τό έτερον άκρον χύνομεν μετά προ
σοχής τόν οίνον έπί τής επιφάνειας τοΰ ΰδατος. 
οΰτω δέ σχηματίζεται είς τήν επιφάνειαν αύτοϋ 
εντελώς διακεκριμένη ζώνη έξ οίνου, "Αλλος τρό
πος περιεργότερος είνε ό διά τής κάτωθι είκόνος 
παριστανόμενος.

Λάβετε δύο κρυστάλλινα ποτήρια οίνου τών 
όποιων τό χείλος νάήνε λείον πληρώσατε τό έν 
ΰδατος καί τό έτερον οίνου. Τούτου γενομένου, 
έπιθέσατε έπί τοΰ περιέχοντας τό ΰδωρ ποτηριού 
έπισκεπτήριον καί διά τής χειρός μετά ταχύτη- 
τος αναστρέψατε αύτό. Έάν τοΰτο έπιτύχη τό 
έπισκεπτήριον Οά επικόλληση είς τά χείλη τοΰ 
ποτηριού κατά τόν νόμον τής ατμοσφαιρικής πι- 
έσεως καί θά συγκράτηση τό ΰδωρ. θέσατε κατό
πιν τό άναστραφέν ποτήριον έπί τοΰ ετέρου τοϋ 
περςέχοντος τόν οίνον καί άφαιρέσατε μετά προ
σοχής τό έπισκεπτήριον, οΰτως ώστε τά δύο ύγρά 
νά ελθωσιν εϊς μικράν έπαφήν. Μετ’ ολίγον θά 
ίοητε έρυθράν γραμμήν άνερχομένην έντος τοΰ 
ύπερκειμένου ποτηρίου-Ό οίνος ελαφρότερος διέρ
χεται διά τοΰ ΰδατος καί φθάνει μέχρι τής ανε
στραμμένης κορυφής τοΰ ποτηριού. Έντος τετάρ
του τής ώρας ό οίνος θά άντικαταστήση τό ύδωρ 
κα! τάνάπαλιν. Τό αξιοπαρατήρητου δέ είς τό 
πείραμα ποϋτο εινε ότι ούδέποτε τά δύο ύγρά 
αναμιγνύονται.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Διιμ. Ξακ. Ένταΰβα. Πολύ άδόχιμος. — Ι-ϊιανβ 
Π. Ζητ. Ένταϋθα. Σας συμβουλευομεν νά γράφητε, 
άλλά νά μή σπιύδη-ε νά δημοσιεύετε. — Ίουλ.'Ροδ 
'Ενταύθα. —'Υποφερτόν, άλλ' ακατάλληλον. —Άν. 

θιμ. Λεα>. Ένταΰβα. Μας χατκλυσαν τά ποιήματα. 
Τά ίδιχά σας δέν είνε άπό τά χειρότερα άλλά ποϋ 
χώρος ; — Λ. Σπυρ. Ένταΰθ» Πολύ μεγάλον — 
Μ. Δ. Φρ. Δυστυχώς εινε άκα-ςλληλον.

ΕΜΔΙΔΙίΡΟΥΣΔ ΓΝΑΓΟΠΟΙΗΣΙΣ

Διά τούς ζκ. Δικηγόρους, 'Ιατρούς, Κα- 
θηγητάς , Μηχανικούς , Συμβολαιογράφους. 
Μεσίτας, Δικαστικούς κλητήρες καί λοιπού- 
έπαγγελματίας δεχόμεθα πρός ζαταχώρησιν 
μέ καλλιτεχνικά στοιχεία τάς διευθύνσεις των 
αντί 50 λεπτών, ώς τάς κάτωθι τοιαύτας:

Δικηγόροι
Νικόλαος Λάσκαρυς. Όδός Σακράτουι, 13.

Περικλής ’Αθάνατος Άγγελάπουλος. όδός 
Σοοοκλέους 19.

Ευθύμιος Βελίανίτιις όδός Θεμιστοκλέους 62.

θεόφ. Βουόόπονλος, όδός Καλάμιδος 10.

Άντών. Κωτσάκης. όδός 'Επικούρου 25

’Ιατροί.
Άτέξ. Άθαν. Άγγβλόπονλης. παθολόγος, σν-

φιλιδολόγος. όδός Σοφοκλέους 19.

Σπί'Οος Ζαχαοίτόας παθολόγος. Πλατεία σταθ
μού Λαυρίου.

Δ. Παππαβαόιλείην δεονατολόγος. όδός Άνίου 
Κωνσταντίνου 31.

Ή άνικανότης OrpaneuErat δό των χα· 
χ»-ατ:ο-Ιων -οΰ 

Dear Hirsch

Τ'κριζοντυλίνη φάρμακον άλανβάστως 
έκριζονον τούς xaJovc

Βάλσαμον τών Νυμφών
Ηοχον χαλίυντιχόν τοΰ προσώπου

Τα άνωτίρι ίύρ·.σκοντβ! ft: τό ΦαοραχεΓον

== ΙΣΑΑΚΙΔΟΪ =■
Οόο; Ι\ο/ο«οτρωνη.

ΟΙΝΟΣ ΚΟΛΑ &
ΚΡΙΝΟΥ

Ό οίνος ούτος παρεσκευαζόμενος δΓ Ισπανικού 
οίνου Μάλαχας περιέχει έν διαλύσει άπαντα τά ενεργά 
συστατικά τών Καρύων τοϋ Κολά είνε λύαν ωφέλιμα 

• κατά τής νευρασβενείας χλωρώσεως, αναιμίας δυσπε- 
I ψίας γαστραλιας, χρονιίας διαρροίας. παθήσεων τής 

καρδίας, γενικής άτονίςς χαί άνικανότησος. Έν Ά- 
ίήναις. παρά τώ Φαρμικιίω Κρίνου 171-17, όδός Αι

όλου.
Οίνος Κολά Κρίνον

ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΡΙΣΙΝΟΊ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

ΤΟΝ Κ Κ.

ΑΒΡΑΜΟΙΙΟΥΑΟΥ & ΑΟΥΙΠΠΕ
έγκαθιδρΐιθη τό τείειότερον άθηναΐκόν

ί Ολος Σταδίου 18

■ .............................................................................. ................

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ

ΙΑΤΡΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΝ

Σ. Δ. ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ
Ίατροχειοονγον

32—Όδός Εύριηίδου—32

[ Νοσήματα χειρουργικά, Συφιλιδικά, Νευρικά. 
Μητρικά, ρινός, ώτων. λάρυγγος κτλ.

Νεώτεοα συστήματα θεραπείας Βακτηρι-
> οβεραπείας. Όροόεραπείας, Κοιμασοόεραπείας. Ένε- 
, σοθεραπείας. οξυγονοθεραπείας. μεταλλο-βιραπιίας.Ά-

»■ ερο-βεραπείας, Ύδρο-βεραπείας.
| | Ίδιαίτεραι αίθουσαι διά τά διάφορα νοσή-

| ι ματα πρός θεραπείαν.
Β Electririte-Massage-Scientifique pulverisations

► instalatious ecc.
Ιδιαιτέρα αίθουσα τοΰμηχανήματος τής 

| άνωτάτης θερμοκρασίας διά τούς πάσχον- 
| τας τούς πνεύμονας ιφθίσιν - έμφύσημα 
I χρονίαν βρογχίτιδα κτλ.)

Ό ασθενής πάντοτε λαμβάνει τήν διά- 
I | γνυιόιν και θεραπείαν τον έγγράφως. 
| [ Ώρα» έπιάκέψεων 9 1 )2—Ικαϊ 3—8.

Η ΒΟΣΤΩΝΗ
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1ΟΝ

43 —Όδός Σταδίου (αντίκρυ ’Αρσάκειου)—43 

Τά έχλεχτετότερα και αριστοκρατικότερα ΕΙΔΗ τής 
γραφικής ύλης

Χάοται Si- ενχάς
Κατ’αύτάς δέ πλούσια ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΘΥΡΜΑΤΩΝ

Διά «αιδία
Τά κομήιότεοα Χοιστουγενιάτικα 

καϊ Π»ωτ «χρονιάτικα δώρα. 
Έπωφελήβητε τής ευκαιρίας.

Γ. Ε. ΜΑΡΟΤΛΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ αΡΟΛΟΓΟΙΙΟΙΟΣ ΤΗΣ 

ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
γρ ελειαι έπισκευαί ωρολογίων και τών δυσκολωτέρων 

! όεωρουμένων. 'Όλα τά μηχανήματα τής ώρολογο- 
1 ποιίας εις ενέργειαν* πώλησις παντός είδους ωρο

λογίων. ’Εργασία εγγυημένη. —Όδός Αϊόλον. '44.

η ΓΑΛΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΥ ΚΛΑΡΗ ΚΑΙ 

παρά τά Χαυτεΐα.

Καθαριότης άζρα.πΞί'.ποίησιςμουαδιζή, δω
μάτια ιδιαίτερα δι’ οίζογενείας.
Όλοι ο: ζοιλιϊδουλοι έχει πρέπει νά τρώγουν.

’Αγγλίας ζαί Γαλλίας είς 
παρά τή πλατεία Αγιας 
-.ήνης

ΚΩΝΣΤ. ΤΣΟΎΜΗ
τά τελειότερα ζαί ζομψωτερα μεταξωτά 
manchettes τά όποια ζυριολεζτιζώς Οά τρελ- 
λάνουν ζόσμον.

Έζεϊ έπίσης εύρίσζει τις χιλίων ειδών 
Χρυσά πανέργια

τά ώραιότερα ζαί ίδιοτροπώτερα
μ.ττουκέτα

ζαί τέλος παντός είδους φυσιζών άνθέων,

ΑΤΜΟΜΥΛΟ1

Δ. Σ. Λ0ΥΜ0Υ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 

Τιμολόγιον άλεύρων τοϊς μετρητοϊς 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη ποιότης......... ................... λεπ. 46

I ΨΙΛΟΣ1ΜΙΓΔΑΛΑ............................................. · 43
1 ΛΖΥΠΜΑ Ρωσσίας εκλεκτή Α'............................ 46
| ΑΛΕΥΡΑ ΑΑΑ'.. .............................................. · 41

. ΛΑ'.......................................................... 38
■ πιτυράτα....... .................................... · 36
• δεύτερα....... . ...................... ·................ 36
■ τρίτα................................................... ■ 28

I ΠΙΤγΡΑ χονδρά................................. ■.............. . 14
■ ψιλά....... ..........................  16

Οΐ άγοράζοντες διά τό ’Εξωτερικόν άπαλάσσονται 
τοϋ τελωνιακοϋ τέλους τών 6 λεπτών κατ’ οκάν εκτός 
τών πιτύρων.

κΘ V

, τ- Καπέλλα άγγλικά 
Q ποωτίστιις ποιότητας -q

Is
ΛΛΙΜΟΔΕΤΛΙ 

διαφόρων ειδών καί 
ποιοτήτων.

Α
_ . ....... . Ο
Ρ Υποκάμισα και φωκολ *< , Γ»λ(ιΙ\· Τίΐΐν ήίλίΑίΙ/Τ.ιι ?- ’■“· **" όλων των άριθμώ* 

κιινμπιά' κτλ. 
Τωαΐ λογικαί 

φ. *- 1
Σταδί°υ -

Ν.ΠΪΡΡΟΣ Ε»ΠΒΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
· νρ - -ctP

Έπι τριετίαν τελειοποιηθείς
Ιν Παρςαίοις

Ό μόνος ράπτης ποϋ και τού; καμπούρηδες τούς

κάνει idovc.ΘΕΛΕΤΕ νά Εχετε κορμιά κυπαρισσένια ; 
τρέξααε έκεϊΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΝ

Όδός Γεωργ'ου Σταύρου άριβ. 6. παραπλευρως
Εθνικής Τραπέζης.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ^· 
ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΣ ΓΕΟΥΡΓΑ
Στοά Μελά dnifl. 13

’Εκθέτης τής διαρζοϋς βιοτεχνικής έζθέ- 
σεως. Πάντα τά είδη γυναικείων ζαί ανδρικών 
άσπρορρούχων ύπό τήν διεύθυνσιν δοκίμων ζοπ- 
τριών. Όλαι αί μελλόνυμφοι έκεϊ παρςτγγέλ- 
λθυν τάς προίκας των τάς οποίας αναλαμβάνει 
τό κατάστημα μέ έγγύησιν ζαί ιδίαν ευθύνην 
του.’Εν τω ζαταστήματι ύπάρχει μεγάλη πα- 
ραρζαταθήζ.η ετοίμων άσπρορρούχων δι ’ όλα 
τά γένη.

Τιμαί έκτος παντός συναγωνισμού.

κομμωτηριον 
ΚΑΙ ΜΓΡΟΠΩΑΕΙΟΝ 

Λημ.ητρ£ου ΚυροαχοΟ
21 Όδός Σταδίου 21 

ί Γωνιαΐον μργαζειον σίκίας Ν Κωστή^ 
’Αρώματα παντός είδους εκλεκτά. Σάπωνες, ΙΙοϋδραι. 

j Λοξάρια, Κο'νεις, Ψήκτραι. Βαφαί έκ τών καλλίτερων 
εργοστασίων Αγγλίας καί Γαλλίας. Κολόνια εγχώριος 
άμιλλωμένη πρός τά; ευρωπαϊκός, "Υδωρ όυμου δ;’α
ρωματικά λουτρά. "Υδωρ κινίνης

Ειδικός τεχνίττ,ς διά κτενίσματα κυριών.



Δελτίον τών 'Ολυμπίων

236 - Χαντεϊα — 236

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΙΔΡΥΘΕΝ . ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
τό πρώτον 

έκ τών έν Άθήναις ώς ποός τήν 
κομΛόττητα, ελαφρότητα, στερεότητα 

τών πίλων του βραβευθέντων
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΚΘΕΣΙΝ 'ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΝ 

ΟΛΎΜΠΙΩΝ 
«ΑΠΕΛΛΑ χωρίς ΚΟΛΛΑΝ

Άποζημωϋτα: μέ τό διπλάσ.Ον τής τιμής ό πελάτης τοϋ όποιου άποδειχθή 8τι είχε 
κολλάν.

Ι*εμ.πούηλεχαβς, Μαλακά Καπίλλα

ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
•Κ Παραδίόονται 10 ώρας μετά τήν παραγγελίαν 

236 — ε{ς τά Χαυτεϊα— 236

(< β^- ΜΥΡΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑΣ
ΕΞ ΑΝΘΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Κ>-

ΑΔΕΛΦΩΝ

Ν. & I. Λ I Α Π Η
Προμιιθεντοϋ τϊΐς Β. Αύλίϊς και όλου τοϋ έκλεκτοΰ κύαμον. 
Όποιος θέλει άνβηρότηια. νεότητα, κομψότητα και ευωδία·, 5: προμηθεύεται 
τα αρωαατά του. σαπούνια του και κοσυετικ από τους αδελφούς Αιάιεη οί 
όποιοι έχουν εις τήν όιάθεσιν τοΰ κοινού ολόκληρον. πληρη αποθήκην τοιούτων.

Δοκιμάζατε και iifev 0ά μετανοήσετε.
ΙΖ--. —.. ...Δ. ΠΩ.... "«Ρ» τά ΧαατεΤα όπου και τό κομ-Κεντρ.κη ΖΊΓΟσήΧΤ] ψότ(ρον κομμωτΔυιΟν των.

0 -Θ .» Γ

0 Κ. Π. ΓΕΏΡΓΙΑΔΗΣ
I51Κατέκτησε την ’Ελλάδα ώς άντιπο’>σωπ ·ς τώνΑί 
Ρίγκπτιακών σιγαρέτων τοϋ έν Καίρω έργοστασίου 
•J G’ Ν. ΣΑΝΑΚΛΗ Β

11 Δι’ αύτοϋ έ^ίσης έστολίσθησαν δλαι αί α" 
Πθουσαι τών ’Αθηνών μέ τίι κομψοτεχνήματα Σι- 
^νικής καί 'Ιαπωνίας.

Τ —Όδός Σταδίου—Τί

Τ\ΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ «ΚΟΡΙΝΝΗΣ»
5. OBOE ΦΟΚΙΟΝΟΕ ΛΡΙβ. 5.

Καλλιτεχνική έκτύπωσις παντός είδους τυπογραφικής εργασίας. 

Τιμαί Λυμφέοονόαι.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ

*e· ΔΑΜΑΑΙΔΟΚΟΜΕΙΟΝ 
& ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Καταρτισθέν χατά τά τίλΐώτβρα Έλ6<τ»κά 
χαι Γαλλικά ΔαμαλιδοχομεΓα, άτινα αυτοπροσώ
πως έπβσχέφθη ό χ Α ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, διευ
θυντής αύτοΰ, παράγει δαμαλίδα άγνοτάτην ύπό 
αυστηροτάτην άντιστ.ψίαν παρασκευαζομένην.

Σωληνάρια διά 3 — 4 άτομα δρ. 1.50
. . 6—8 . . 2.25
- . 16-18 . . 3.50

Τοϊς κκ. ίατροϊς, βαρμακοποιοϊς, ώ; κα'ι διά με
γάλα ςποσότητας. γίνεται έκπτωσις 15 0| 0

ΑΠΕτΘΪ-ΝΤΕΟΝ
Έν ΆΟήναις παρά τω ιατρω Α. Καλλιδωκά 

οδος Μαινανδρου, 59, παρά τόν άγιον Κωνσταν
τίνον.

Έν Πάτραις, έν τω φαρμακείω Καλλιυωκα.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τω κ. Καλλιζωχά, 
καθ' έκάστην 2 — 3 1|2 μ μ. Έκαστον ά-ouov 
εμβολιάζεται δι' ίδιου καινουργούς νυστεριού, δι' 
ου Ουδεις άλλος εμβολιάζεται. Τοιαϋτα ν.ι-ιρια 
χρησιμοποιούμενα ?ν δι’ έκαστον άτοκον. ϊκόμι- 
σεν έντηδες ό κ. Καλλιβωκάς ζ.α·: -ο τεζευ· 
ταέον εν Κυρώπη ταςεΐδιάν του

ΟΙΝΟΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΝΟΙ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ξ5+Γ. ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΥ+εξ
"Οπισθεν τή<· Βουλής

"Αριστα είδη έζ τών πεφημισμένων οίνων
ΡΟΜΠΟΛΑΣ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗΣ, 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ
οϊτινες έδραδεύΟησαν εις ίλας τας 'Εκθέσεις 
ζαΐ διά τήν έζτα/.τον αύτών τονιζότητα είσή- 
χΟησαν εις τά

Νοσοκομεία της Γερμανίας
Μοσχάτος μοναδιζσς διά τήν ζατασζευήν 

ΜΙ Κ ΟΝΙΑΚ 

ΐΌιίύί.ια Κεφαλληνίας εκλεκτά.

*Γ.λαΐύν Κεφαλληνίας πρώτης ποιότητος.

Αγγλικήν στερεότητα και Γαλλικήν κομψότητα εύρί- 
σκβ: τις μόνον β'.ς τό

ΙίΙΑΝΝΟΥ ΤΣΑΜΗ ·ί^
Προμηθευτοΰ τής Λ. Β. Ί'. τοϋ Διαδόχου.

O.W ΣτηΛ1··ι· dinfi. 4η.

TSWei δγ/e XSM/gr ®\Uer f-'ψβ ·®ψ& 'S'j/U

ΤΟΜΟΙ TOY ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 
τών ετών 1 »» 1—1 SOS Πω; 
λαϋνται είς το Γραφεϊον τών ·Ό λ υ μ- 
- ί ω ν (όδός Σταοίου 40) είςτιμήνλίαν 
εΰΟηνήν.

Τίιπυις -Κορίννης· Όδός Φωκίωνος άριθ. 5.


