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ΑΘΗΝΑ!, τή 27 'Ιανουάριου 1896.

ΠαρακαλοΟνται οί συνδρομηταί μας
νά είοοποιώσι το γραφείου όταν όένλαμ
βάνωσι το φύλλον έγκαφως.
Οί έν Πάτραις συνοροιχηταί μας πα
ρα καλούνται πασαν αί'τησιν αύτών νά
άπευθύνωσι προς τον Ανταποκριτήν μας
ζ. Κωνστ. ΆνοροΟσσον, διευθυντήν τού
βιβλιοπωλείου ή « Εστία».

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΕΰΡΗΖΙΕ
Έν προηγουμένοις ήμών δελτίοις ύπεσχέθημεν σύντομον άνάλυσιν τών ισολογισμών
τών διαφόρων ’Ανωνύμων Εταιριών τού λήξαντ.ος έτους 1895' συνεπείς ώστε πρός τήν ήμετέραν ύπόσχεσιν έπ'.λαμβανόμεθα τής έξετάσεως αύτών, άρχόμενοι από τοϋ σπουδαιότερου
ιδρύματος τής ήμετέρας -/ώρας, ήτοι άπό τής
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.
’Ισολογισμός σημαίνει σαφής λογοδοσία, ευ
κρίνεια καί άκριβής πληροφορία τοϋ ύπό τών
περί ου πρόκειται ιδρύματος πεπραγμένων.
Άτυχώς όμως—ιδίως δέ έν Έλλάδι—ώς
έπί τό πολύ, οί ’Ισολογισμοί σημαίνουσι σκό
τος, ασάφειαν, χάος, καί ενίοτε έμπαιγμόν τών
μετόχων. Καί βεβαίως δεν δυναμεθα να συμπεριλάβωμεν είς τήν κατηγορίαν αυτήν άπάσας τάς ανωνύμους Εταιρίας, καθότι τινές έξ
αύτών—περί ών έν δέοντι χρόνω θέλομεν κά
μει λόγον— παρουσιάζουσι διά τών 'Ισολογι
σμών αυτών σαφεστάτην πληροφορίαν τοϊς
εαυτών μετόχοις, ώς λ. χ. ή ’Εταιρία τοΰ
Πυριτιδοποιείου, ή τής Τραπέζης τής Ήπειροθεσσαλίας, καί άλλαι τινές, αί’τινες διακρίνονται διά τήν εύκρίνειαν τών Ισολογισμών
των, διά τάς γενταίας καί άναλόγους αποσβέ
σεις των. καί διά τήν ικανοποιητικήν Oiotv αύ
τών απέναντι τών μετόχων των.
Καί εινε μέν άληθές ότι καί ή ’Εθνική
Τράπεζα πόρρω άπέχει τοϋ νά έμπαίξη έκ
προθέσεως τούς έαυτής μετόχους, καί τό ύπέρ
αύτής ενδιαφερόμενον κοινόν, άλλ' είς τό
αύτό άκουσίως περιπίπτει αποτέλεσμα, ένεκα
τής άσαφείας του Ισολογισμού της προερχό
μενης έξ εσφαλμένου λογιστικού συστήματος,
καί έξ έλλείψεως έντελεστέρου οργανισμού,
όφειλομένης είς τήν πλήρη άγνοιαν κα'ι απει
ρία»· περί τά οικονομικά τών διευθυνόντων αυ
τήν. Ημείς βεβαίως δέν δυνάμεθα νά άπαιτήσωμεν παρά τών νυν ύποδοιηκητών αύτής,
τών όλως ξένων τών τοιούτων πραγμάτων,
τάς οικονομολογικός γνώσεις τών αειμνήστων
προκατόχων των μεθ ’ όλας τάς άγαθάς των
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προαιρέσεις καί τήν διακρίνουσαν αύτούς τιμι
ότητα. ’Άλλ' ή κοινωνία, καί ιδίως οί αμεσό
τερο·; ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, εχουσι τήν δικαίαν άξίωσιν όπως οί διοικοϋντες αύτήν, ανταποκρίνονται είς τάς προσδοκίας εκείνων, οϊτινες προήγαγον αύτούς είς τοσούτον ύψηλάς
θϊ'σεις. καί δικαιώσωσι τάς ύπέρ αύτών γενομένας Ουσίας τών μεγάρων καί τών ικανών χι
λιάδων δραχμών, άς έτησίως άπολαμβάνουσι.
Παρά του Διοικητοΰ αύτής δέν αξιοΰμεν
τίποτε άλλο παρα τήν σκιάν του μεγάλου αυ
τού ονόματος, καί τήν άκραν αύτοΰ σύνεσιν,
πράγματα, άτινα άποτε/,οΰσι τήν μεγίστην τών
εγγυήσεων ής χρήζει τοιοϋτον ίδρυμα. Αλλα
δέν είνε βεβαίως έργον ίδικόν του ή μεταρρύθ
μισή τοϋ οργανισμού τής 'Εθνικής Τραπέζης
καί ή έπιτήρησις τοϋ λογιστικού συστήματος.
Τούτο είνε έργον τών αμέσως υποδεεστέρων,
τών μοχλών τής ύπηρεσίας, τών έχόντων ή
δφειλόντων νά εχωσι τήν δέουσαν προς τά τοιαϋτα δρασιν.
Αλλά τά μέτρα ταϋτα ανήκουσιν εις τας
συνελεύσεις. "Ας άφήσωμεν ώστε είς αυτας
τήν περί τούτων μέριμναν καί άς προδώμεν
εις τήν άνάλυσιν τοϋ Ισολογισμού της.
Καί έν πρώτοις έν τω Ένεργητικώ αύτής
παρουσιάζει έξίαν είς μεταλλικόν έκ δραχμών
1.885.482 χωρίς ν’ άναφέρη είς ποιαν άξίαν
καταλογίζει τόν ευρισκόμενον είς τά ταμεϊά
της χρυσόν ή άργυρον καί είς ποιον ποσον
συμποσούται τό είς μεταλλικόν εύρισκόμενον
ποσον τούτο. Είς τήν αύτήν κατηγορίαν ύπόκειται και τό έκ δραχ. 7,684,340 εύρισκόμεμενον είς τούς ’Εξωτερικούς λο]σμούς καί τό
παρά τώ οϊ’κω Ρόδσχιλδ ποσον έκ δραχμών
370,705. Ποσά, τά όποια έν τώ Ένεργη
τικώ αύτής εύρίσκονται κατακεχωρημένα είς
χαρτονόμισμα, χωρίς ν' άναφέρωνται καί τ'
άντίστοιχα εις μεταλλικόν ποσά, ήτοι ή αςία
είς ήν κατελογίσθη ό χρυσός. Το τοιοϋτον είνε
μεγίστης σημασίας διά τούς ενδιαφερομένους,
καθόσαν αν ή Τράπεζα έχει τόν χρυσόν τού
τον είς τήν διάθεσίν της είς τιμήν κατωτέραν
τής σημερινής, τό ενδιαφερόμενον κοινόν δύναται νά θεωρήση τήν διαφοράν ταύτην ώς κέρ
δος άν τοΰτο δεν συμπεριελήφθη ήδη είς τό
λήξαν έτος. 'Αλλά παρατηρητέον ένταΰθα έν
παρόδφ οτι είς Τρέπεζαν άνήκουσαν είς χώ
ραν πτωχήν χρηματικώς καί πτωχοτέραν
νομισματικώς δέν έπιτρέπεται νά έχη έν τώ
έξωτερικώ είς τήν διάθεσίν της μεταλλι
κόν νεκρόν, ούτε δικαιολογείται ή τοσαύτης απολαμβάνουσα εξωτερικής πίστεως 'Ε
θνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος νά έχγ, κατατεθημένην πρόβλεψίν πρός ύποστήρηξιν τών
τραβηγμάτων της. Το τοιοϋτο άποδεικνύει
όπισθοδρόμησιν και αντιστροφήν τών όρων, δι
ότι οί χαίροντες τά πίστα δέν τό αποδεικνύουσι δια πιστώσεων χορηγουμένων ύπέρ τών
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άλλων, αλλά διά πιστώσεων χορηγουμένων
υπέρ αύτών. "Ερχεται κατόπιν ή άξια παρατηρήσεως μερΐς τών Καταστημάτων τής Ε
θνικής Τραπέζης δια δραχ. 2,128,065. δηλ.
τά γραφεία καί τά μέγαρα πρός κατοικίαν
τών κ.κ. 'υποδιοικητών. Άλλα τό κονδΰλιον
τοΰτο φέρει τόκον και διά τήν πλουσιωτέραν
χώραν τουλάχιστον 5 τοϊς εκτατόν, ήτοι δρ.
106,000 έτησίως. πλήν τοΰ φυσικού αύτοΰ
χρεωλυσίου. Όποϊον τόκον ή εισόδημα κατελόγησεν ή Τράπεζα διά ταϋτα : Καί είνε
μέν άληθές ότι έν ταϊς κερδοζημίας καταλο
γίζει δραχ. 11.000 περίπου διά τήν 'Εξαμη
νίαν ύπέρ αύτών. άλλά τοΰτο εινε μόνον πρός
άπόσδεσιν, άλλως άν ήθελε λογισθή καί ώς
τόκος, θά άνελώγη πρός 1 τοϊς εκατόν κατ'
έτος. Ωραία αληθώς κερδοσκοπία, διά χώραν
ένθα τά χρήματα έχουσιν άπό 6—8 τοϊς εκα
τόν τόκον.
Έχομεν κατόπιν τήν μερίδα Κτήματα έξ
άναγκαστικών έκποιήσεων δι’ άξίαν 3.800,
524 δραχ. απέναντι δέ αύτών αί κερδοζημίαι παρουσιάζουσι πρόσοδον έξαμηνιαίαν έκ
δραχ. 4ύ,042. ήτοι έτησίαν 94,085, άναλογοΰσαν πρός 2 1)2 τοϊς έκατόν. Σημειωτέου
δέ οτι τά κτήματα ταϋτα ήγοράσθησαν έν δη
μοπρασία, και ότι διετέλουν ύπό ύποθήκην
διά τό 1)3 ή 1)2 τής άξίας των. Φυσικόν ώ
στε ήθελεν είσθαι άν τά κτήματα ταϋτα ήθελον ύποθηκευθή διά τό 1)3 ή 1)2 τής άξίας
των λογιζομένης έπί προσόδου 4—5 τοϊς έ
κατόν, νά παρουσιάσωσι 8—10—12 τοϊς ε
κατόν. άλλ’ απεναντίας παρουσιάζουσι 2 1)2.
Έρχόμεθα κατόπιν εις τήν μερίδα Έγκαταστάσεως άποτελουμένην έκ δραχ. 1,007.910
καί άποσβενυμένην μέ δραχ. 22,889. 'Αλλά
πρός Θεού, έπιτρέπεται εις Τράπεζαν διανύ
ονσσαν τό 54ον έτος τοΰ βίου της νά έχη έγκπτάστασιν άκόμη έξ ενός εκατομμυρίου: Καί
όποιαν δικαιολογίαν δύναται νά φέρη ή επεξήγησις «ίδική δαπάνη Τραπεζ. Γραμμα
τέων ;» Μήπως τά τραπεζογραμμάτια δεν άνανεοΰνται διαρκώς : Μήπως αί λοιπά! Τράπευαι δέν έχουσι τραπεζογραμμάτια ;
Καί ταϋτα μέν καθόσον άφορα είς τό Ενερ
γητικόν αύτής, περιορίζδμενοι είς γενικάς
γραμμάς καί είς τά ούσιωδέστερα έν συνάψει.
Άς στραφώμεν νύν καί είς τό παθητικόν της,
τό όποιον θ' άναπτύξωμεν είς τό προσεχές.
Το χρηματηστήριον έκλεισε σήμερον εις τάς
έξής τιμάς.
Αϊτής Έθν. Τραπέζης προς δρ 2280 _
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κύριε, τί εινε ερωτηματικόν ; —Είνε, άπήντησεν
έτοίμως δ αξιωματικός, μικρόν τι όν κυφόν καί
αυθαδες, τό δποϊον άποτείνει ερωτήσεις.
Ό Ιΐώπ, όστις ήτο μικρόσωμος καί κυφός δέν
έδυσκολεύθη ν' άναμνωρίση τόν εαυτόν του είς
τήν άπάντησιν καί έσιώπησε κατησχυμμένος.

II ΕΠ1ΣΤΙΙΜΠ_ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΟΜΟΥ
ΟΙ κοιλιακοί πόνοι

Πάντες ανδρες,γυναίκες καί -αιδία ■προσβαλ
λόμενοι εξ οίασδήποτε αιτίας ύπο κοιλιακών πό
νων δύνανται ασφαλώς νά λάβωσι τό κάτωθι
φάρμαχον πρός ΐασιν αύτών.
Λάβετε πέντε ή επτά κεφαλάς χαμαεμήλου,
βράσατε τας εντός ΰδατος είς τό αφέψημα τοΰτο
προσθέσατε δύο κοχλιάρια τής τραπέζης κοινοϋ
έλαίου, άρωματίζοντες τό όλον δι’ ολίγου ρου
μιού ή κονιάκ Ί'ό ποτόν τοΰτο δίδετε θερμόν
είς τόν ασθενή.
Οί Όλνμπιακοι

άγώνες

Πάσα περιπέτεια τοΰ βίου φίλε μου —
έλεγε φιλάνθρωπος τις έπιστάτης είς τάς
φυλαχάς Συγγρού— είνε δοκιμασία προο
ρισμένη διά τό καλόν σου. άρκεί νά έχης
ΰπομονήν καί νά μή άγανακτής. Μή παραπονίίιίαι κατά της τύχης σου, ΰπόφεοε
άγγογύιίτως τήν ποινήν σου. Άξια ών έπραξες άπολαμδάνεις.'Λλλά έσο γενναίος.
Παίρνε τά πράγματα τοϋ κόσμου δποις τά
εύρίσκεις.
— Αύτο δά κάνυ> κ' έγώ — άπήντησεν ό
μελαγχολικός λωποδύτης όπισθεν τών
κιγκλίδων—καί γιαυτό μ' έχουν μέσα.
-*-

Ό κονρεύς. — Τά μαλλιά σας ολιγοσ
τεύουν όσον πάνε. Νά σοϋ δώσω έν τονικόν.
—Ήσαν όλιγώτερα πρό τριάντα έτόιν.φί
λε μου.
—Μπά ' δέν φαίνεσθε τόσω γέρων.
—Χθές έκλεισα τά τριάντα.

-W-

— 'Εντός δξ μηνών μετετέθην άπο τήν
Λάρισσαν είς τήν Σπάρτκν,άσ ό τήν Σπάρ
την είς τό Μεσολόγγιον, άπό τό Μεσολόγγιον είς τήν Νάξον,άπό την Νάξον είς τήν
Άρταν...
—Καί τώρα τί θέλεις ;
—Νά διαγωνιάΟώ είς τούς 'Ολυμπιακούς
άγώνας είς τόν δρόμον τής αντοχής.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Νέος τις ενεφανίσθη πρό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ
έν Λονδίνω θεάτρου Κόβεν-Γκάρδεν ζητών νά
προσληφθή είς τόν θίασον ώς ηθοποιός. Ό διευ
θυντής τόν παρέπεμψε πρός τόν μέγαν ηθοποιόν
Κήν διά νά τόν δοκιμάση, ούτος δέ άφοϋ τόν
ήκουσεν απαγγέλλοντα κατά τρόπον ελεεινότατον μερικούς στίχους, τόνήρώτησε :— Παρέσ-ησές ποτέ είς τό θέατρον ;— Ναί. άπήντησεν εύΟαρσώς καί μετ’έπάρσεως ό υποψήφιος ηθοποιός,
ύπεκρίθην τον Άβελ είς τόν Ά λ χ η μ ι σ τ ή ν.
— Άπατασαι, άπήντησε σαρκαστικώς ό Κήν,
ύπεκρίθης τόν Κάίν, διότι είμαι βέβαιος ότι έδολοφόνησες τόν 'Άβελ.
α

Ό διάσημος άγγλος ποιητής Πώπ κατεγίνετο
ήμέραν τινά νά έξηγήσν στίχον τινά τοΰ 'Ομή
ρου. ον δέν ήδύνατο καλώς νά έννοήση. Είς α
ξιωματικός παρατυχών έκεϊ. παρετήρησεν αύτώ
ότι ή έννοια καθίστατο σαφής άν προσετίθετο εν
ερωτηματικόν εις μέρος όπου δέν ύπήρχε. Πειραχθείς δ Πώπ. όστις έπήρετο διά τήν έλληνομάθειάντου, διότι έτερός τις και μάλιστα αξιωμα
τικός εφαίνετο εγκρατέστερος αύτοϋ, εστράφη καί
ιπεν αύτώ περιοοονητικώς : — Κα! γνωοίζετε.

Δια εύτελέστατον ποσόν διαφιλονεικυύμενυν κάποιος
λει νά κινήση άγωγήν ε
ναντίον τοΰ έξαοέλφυυ του.
—Δέν εντρέπεσαι, τοΰ λέγει ό ευσυνεί
δητος δικηγόρος, να κάμης δίκην διά τοι
οϋτον ποσον και μάλιστα μέ τον συγγενή
σου;
—Νά σάς είπώ,κύριε δικηγόρε- έγώ συγ
γενή πλησιέστερον άπο τον έαυτον μου
δέν γνωρίζω.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΏΝΕΣ

σεις, νά σχηματίση διά τών 9 άριθμητικών ψη
φίων ήτοι 1, 2, 3. 4, 5. 6. 7, 8 καί 9 άριθμούς τοιούτους, ώστε τό άθροισμα αύτών ν’ άποτελή τόν αριθμόν 100.
“Οστις δέν γνωρίζει τό μυστικόν είνε άδύνατον νά τό κατορθώση καί Οά μειδιάτε διά τάς
ανισχύρους προσπάθειας τον. Άφοΰ δέ τόν αφίσετε νά κοπιάση όλΐγην ώραν, τότε λύετε σεις τό
πρόβλημα ιός ακολούθως :
74
25
• ’/«
• V·.
“Αθροισμα

100 -

ΨΥΧ ΑΓΩΓΙ Α
'Εν νοστιμον καί διασκεδαστικον παίγνιον είνε
τό έξής.
ΙΙροτείνατε είς κάποιον, καί μάλιστα εί δυνα
τόν έπαιρόμενον διά τάς μαθηματικός του γνώ

ΑΤΜΟΜΥΛΟ1

Η ΒΟΣΤΩΝΗ

Δ. Σ. ΛΟΪΜΟΓ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΣ
Τιμολόγιου άλεύρων τοϊς με-ρητοϊς

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη ποιότης............................ λεπ. 46
43
▼ΙΛΟΒΙΜΙΓΔΑΛΑ ..............
46
ΑΖΥΠΜΑ Ρωσσίας 'εκλεκτή
' Α'
'
41
ΑΛΕΓΡΑ ΑΑΑ' .......................
38
ΔΑ'.........................
36
πιτυράτα....... ......... ...
36
δεύτερα......................
28
τρίτα.........................
1I
ΠΙΤΥΡΑ χονδρά.......................
16
ψιλά...........................

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ
A3__Όδός Σταδίου (αντίκρυ Αρσάκειου)—43

Ό οίνος ούτος παρασκευαζόμενος δι' 'Ισπανικού
οίνου Μάλακας περιέχει έν διαλύσει άπαντα τά ενεργά

Τά έκλεκτετότερα καί άριστοκρατικώτερα ΕΙΔΗ τής
γραφικής ύλης

Μ4Η·ΟΓΡ»*ΙΙ

Μεγ λη όυλλογη χάρτου

συστατικά τών Καρύων τοΰ Κολά είνε λύαν ωφέλιμα
κατά τής νευρασθενεία; χλωρωσεως, αναιμίας δυσπε
ψίας γαστραλίας. χρονοίας
]_
*διάρροιας,
'
*’
-=*
παθήσεων
τής
καρδίας. γενικής ατονίας καί άνικανότησος.. Έν Ά
θήναις πορά τώ Φαρμακιίω Κρίνου 171-17, όδός Αΐ-

όλου.
Οίνος Καλά Κρίνου

Οί άγοράζοντες δια τό Έζωτερικόν άπαλάσσονται
τοΰ τελωνιακοϋ τέλους τών 6 λεπτών κατ’ οκαν έκτος
τών πιτύρων.

Sports

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ

Έπί χάρτου αγγλικού διαφανούς τά 100 δρ. 2
•
·
β' ποιότητας
·
1,50
Έκτελεϊται καί πάσα τυπογραφική εργα
σία λίαν φιλοκάλως καί τιμίως είς τιμάς συγκαταία-

τικωτάτας.

Άμφίωνι Ένταΰθα.“Επρε« νά ίχωμεν τετρα
πλάσιον χώρον διά νά δημοσιεύσωμεν δλα τά ποιή.
ματα όσα μας άποστέλλονται καί' έβδομάδα.—Γ. Β.
Ένταϋθα 'Ακατάλληλον. — Γιάννη. Ένταϋθα.
Μή πρός βάρρος, άλλά σός έχρειάζετο τό Λούσιμον
διά τούς στίχους σας.—Ν. Π. Τρίπολίν. 'Ακατάλ
ληλον δυστυχώς. — Α. Μ. Ένταΰβα. Δέν μάς κάμνει.—Η. ϊ. Κέρκυραν. Τοιούτου φιλολογικού εί
δους έργα και εις τοιαύτην γλώσσαν κατ * αρχήν δέν
δημοσιεΰομεν- αν έχετε τι ουσιαστικώτερον, ευχαρί
στως.— Ά6. Μ. Κ. Τεργέστην. Έλήφίησαν εΰ·
χαριστοΰμεν. Αί λύσεις θά δημοσιευθοΰν μετά τινας η
μέρας.— Π. Δ. Όξφόρδην. Αυτά μόνον ;— BE Κ.
Ενταύθα. Τό χειρόγραφον δέν εύρίσκεται είς τό
γραφεΐόν μας.

βμμκτζα γ;πςτοποιβςις
Διά τούς κκ.Δικηγόρους,'Ιατρούς, Καθηγητάς.Μηχανικούς,Συμβολαιογράφους, Μεσίτας. Δικαστικούς κλητήρας καί λοιπούςέπιστήμονας έπαγγελματίας δεχόμεθα πρός καταχώρησιν μέ καλλιτεχνικά στοιχεία τάς διευθύν
σεις τωνάντι 50 λεπτών,ώς τας κάτωθι τοιαύτας:
-ΔΙΚΗ ΓΟΡΟΙ

j Νικόλαον Αά<ίκα<»η<·. Όδός ΣωκοάΕις την επί τών 'Ολυμπιακών άγώνων επι
του; 13.

τροπήν νέος Αιγύπτιος εδήλωσεν ότι θά λάβη
μέρος είς τούς άγώνας τής ξιφασκίας. Ούτος είνε
μαθητης τοΰ περιωνύμου καθηγητοΰ τής ξιφασκιάς Μπαρόνι.
—Είς τούς άγώνας Οά λάβη μέρος καί ό έν
Σμύρνη σύλλογος τών κυνηγών,
— Είς τόν ενταύθα κ. Χουτόπουλον άνετέθη
ύπό τής έπιτροπής ή κατασκευή τών άναμνηστικών μεταλλίων, Ί οιαΰτα θά κατασκευασθώσιν είκοσι χιλιάδες κατά σχέδιον τοΰ καλλιτέ
χνου μας Λύτρα.
— Είς τόν σύλλογον Παρνασσόν άνετέθη νά
φροντίση περί τής ύποδοχής τών αντιπροσώπων
τών επιστημονικών σωματείων, οΐ οποίοι θά ελθωσι κατά τούς άγώνας.
— Άπεφασίσθη δπως οί άγωνισταί διαγωνισθώσι και είς τά νεώτερα γυμνάσματα, εις τό
κρίκετ, τό ποδοσφαίρου καί τό λοουν τέννις.

3

Δελτίον τών Ολυμπίων

Πέτρος Π Βλαχάνης.
ϊβρίου 53.

Όδός 3ης

Ν.ΠΓΡΡΟΣ
Έπί τριετίαν τελειοποιηθείς

4ν Παρισίοις
Ό μόνος ράπτης ποΰ καί τους καμπούρηδες τούς

κάνει ΐόους.

ΘΕΛΕΤΕ

Ευθύμιος Βελιανίτης, όδός Θεμι
στοκλέους 62.

Ηεόξ>. Βονβόπουλος,
νος 10.

όδός Καλάμι

Αντώνιος Κωτείάκη?, όδός 'Επικού
ρου 25
ι

ατρο:

ΆΛέξ. ΆΟαν. Αγγελόπονλος.
παθολόγος, σιφιλιδολόγος, όδός Σοφοκλέους 19ϊπνοος Ζαχαρίτείας.παθολόγος,πλα 
τεία σταθμού Λαυρείου.
Δ. Παπηοβαόιλείον. δερματολόγος,
όδός Άγιου Κωνσταντίνου 34.

ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΝ

Όδός Γεωργ ού Σταύρο» άριθ. 6. παραπλευρως
Εθνικής Τραπέζης.

ΘΕΡΑΙ1ΕΪΤΗΡΙΟΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣ1ΟΝ ^·

ΙΑΤΡΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΝ

ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΙΙΟΓΣ ΓΕΟΪΡΓΑ
Στοά Μελό άοιΠ. 13
’Εκθέτης τής διαρκούς βιοτεχνικής έχ.Οέ- ί
σεως. Πάντα τά είδη γυναικείων καϊ άνδριζών
άσπρορρούχων ύπό τήν διεύθυνσιν δοκίμων ζοπτριών. Όλαι αί μελλόνυμφοι έζεΐ παραγγέλλΟυν τάς προίκας των τάς όποιας αναλαμβάνει
τό κατάστημα μέ έγγύησιν καί ιδίαν ευθύνην
του. Έν τω καταστηματι ύπάρχει μεγάλη παραρκαταθήκη έτοιμων άσπρορρούχων δι' όλα
τά γένη.
Τιμαί εκτός παντός συναγωνισμού.

Σ. Δ. ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ
γγλ.κήν στερεότητα ««> ΓαλλικήνΈομψότητα εύρί-

Νοσήματα χειρουργικά,

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΑΜΗ ·^-

Προμηθευτοΰ τής A. Β. Γ. τοΰ Διαδόχου.
Όόος Σταδίου άριθ. 40.

’Αγγλίας καί Γαλλίας εις
Έφθασαν τό παρά τή πλατεία Αγίας

[Γωνιαϊον μργαζείον σίκίας Ν Κωστή)
'Αρώματα παντός είδους εκλεκτά, Σάπωνες, Ποΰδραι,
Λοξάρια. Κο'νεις, ψήκτραι, Βαφαί έκ τών καλλίτερων
εργοστασίων 'Αγγλίας καί Γαλλίας. Κολωνία εγχώριος
άμιλλωμένη πρός τάς ευρωπαϊκός. Ύδωρ θύμου δι'α
ρωματικά λουτρά. Ύδωρ κινίνης
Ειδικός τεχνίτης διά κτενίσματα κυριών.

Συφιλιδικά. Νευρικά,

Μητρικά, ρινός, ώτων. λάρυγγος κτλ.
Νεώτερα όυοτήματα θεραπείας Βακτηριοθεραπείας. Όροθεραπείας, Κοιμασοθεραπείας. Ένεσοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας. μεταλλο-Οεραπείας,Ά·

ερο-θεραπείας. Ύδρο-θεραπείας.
Ίδιαίτεραι αίθουοαι διλ τό διάφορα νοσή

ματα σιρός θεραπείαν.

Electricitd-Massage-Scientifique pulverisations
instalatious ecc
’Ιδιαιτέρα αΐθουοα τοϋμηχανήματος τής

ΚΟΜΜΩΤΗ ΡΙΟΝ
ΚΑΙ ΜΓΡΟΠΩΑΕΙΟΝ
Λημ,ητρβου Κυριαχοΰ
21 Όδός Σταδίου 21

Ίατροχειρουγοί?
32—Όδός Εύριπίδου—32

Ίω.ΙΙαπαδηιιητρξοί'· όδό: Λέκκ 35.

ΠερικλΑς Αθάνατος’ Λγγελόπονλος. όδός Σοφοκλέου; 19.

νά έχετε κορμιά κυπαρισσένια ;
τρέξααε έκεϊ

ΚΩΝΣΤ. ΤΣΟΥΜΗ
τά τελειότερα καί κομψωτερα μεταξωτά
manchettos τά οποία κυριολεκτικώς Οά τρελλάνουν κόσμον
Έκεϊ έπίσης ευρίσκει τις χιλίων ειδών

άνωτάτης θερμοκρασίας διά τούς πάσχοντας τούς πνεύμονας ιφθίσιν · έμφύσημα
χρονίαν βρογχίτιδα κτλ.)
Ό ασθενής πάντοτε λαμβάνει τήν διάγνωσιν καί θεραπείαν τον έγγράφως.
Ώραι έπισκέήιεων 9 1)2— Ικαι 3—8.

Χ,ρυσα πανέργεα
τά ωραιότερα και ίδιοτροπώτερα
μ.ττουχέτα
καϊ τέλος παντός είδους φυσικών άνΟέων,

Ή άνικανότης

θεραπεύε-αι διά τών κακαταποτ ων τοΰ
pour Hirsch

y
γ I
φάρμακον άλανθάστως
Γ-ΧρίζΟνΤυΛίνη έκριζονον -ούς χάΛον

ΕΙΣ ΤΟ

ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ
ΤΟΝ Κ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΙΑΝΚΗΣ

Κ.

-s< ΑΒΡΑΜΟΙΙΟΥΑΟΤ & ΑΟΥΜΠΙΕ
έγκαθιόρύθη τό τελειότεροι· Αθηναϊκόν

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

Παοαπλεΰρως πρακτορείου έφημερίδων.
Ό κ Καλλιφρονάς γνωρίζων τήν ικανότητά του διώρισεν αύτόν ύδραυλικόν τεχνίτην τοΰ δήμου 'Αθη

ναίων έπαξίως.

Οδοί: Σταδίου

18

Βάλσαμον τών Νυμφών
.έΕοχον κ»)Λυντιχόν τοΰ προσωηου
Τά άναττέρω ιύρίσκοντβι
το ΦαρμαχιΓον

■ :=

ιςαακιδογ
Όδός Κολοκοτρώνη.

Δελτίον τών Όλνμπίων

—
7. .,ΜΠσΝ

ΧΛΛΤΕΙΧΟΤΟ

Φιλέτο καπνιστόν

ΙΙαντσετα καπνιστή

Λ

ΙΙΡΟΤΎΠΟΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ
-^·
ΔΑΜΑΛΙΔΟΚΟΜΕΙΟΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ >

μορϊαδκλ

κοτ:ι Γΐχ

•wmrt'·.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
| μίμησις Μιλάνου]

Λοκχάνικα καπνιστά
[Μίμησις Γαλλική]

—

—

1ΑΛ ΓΣίλυΐ ο
[ μίμησις Βερώνης ·

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

ΠΗΚΤΗ

Πρός τήν ανατολικήν πίευραν τή; Νέας ’Αγοράς

ΣΑΛΤΙίεΟΤΟ
(μίμησις Μιλάνου

ΜΠΟ*ΝΤ*!\

-υγκι /υωυ,Βνο

"Ολα τα είδη τών χοιρινών
’Εκλεκτά και ΕίΟΗ.νά
Δ Ο Κ I Μ Α Σ A Τ Ε
δοοι .νοιριζετε νά τρώγετε καλά

Γ»Manat καπνιατα'ι

•xtnmm
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

.x_

Γλώσηαι a la Rus.RG

Ε*ο~'— Σ Ν-ο

D('

■t>------ : NEON ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ <-----και

ΚαταοτισΟεν χατά τά -ε> κότερα Έλβίτικα
καί Γαλλικά Δαμαλιδοκομκια. «τινα αύ_οπροσώπι.ις επεσκέφθη ό κ Α ΚΛΛΛΙΒΩΚΑΣ, διευ
θυντή; αύ-ού, παράγει Βαμαΐισα άγνστάτην ύπό
αυστηροτάτην αντεστψίαν παρασχευαζομένην.
Σωληνάρια δια 3— 4 άτομα δρ. 1 ,όΟ
-6-8
- 2.26
■ Ι&-Ι8
.
· 3.50
ΤοΓς κχ ιατροί;, φαρμακοποιοί;, ώς και δια μεγάλα ςποσότητας, γίνεται έκπτωσι; 15 0(0
ΑΠΕΤΘΓΝΤΕΟΝ
Έν ΆΟήναις παρά τώ ίατρω Α. Καλλιβωκα
όδός Μαινάνδρου, 59, παρά τόν άγιον Κωνσταν
τίνον.
Έν Πάτραις, έν τώ φαρμακεία Καλλιβωκα.

XniPi’MHHtA

r?li/

Π|

ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

I

ΚΟΡΝΙΖΩΝ

κ. Καλλιβωκα
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τώ χ.
καθ' έκάστην 2—3 1(2 μ μ. Έκαστον ατομον
εμβολιάζεται δι' ίδιου καινουργούς νυστεριού, δ·.'
ού ούδβ'ις άλλο; εμβολιάζεται. Τοιαύτα νυστέρια
χρησιμοποιούμενα εν ot ’ έκαστον ατομον. εκόμι·
σεν ιπιτηδε: ό κ. Καλλιβωκα; κατα το τε)ευ·
ταίον εν Ευρώπη ταξε-διον του

fg Θ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ & Κ. ΚΟΤΤΑ^.
Εν Αθηναίε, όδός Αίολον, έναντι μεγάλης οικίας Μελά άριθ· 114
- ----------------------------------------------------------------------- —------------------------- - —---------- ,ε

Κάτοπτρα παντός είδους — έπιπλα πολυτελή passepartouts
ΊίπιχρυΟα πλαιοια εικόνων και παραθύρων — Φωτογυαφιαι —
• — Μ·
Έλαιοτυπιαι και άκουαρέλαι — Πλαιοια ίν. πλοΰς κτλ"Ολα εκλεκτά — "Ολα ενΟηνά
(Jg

D

£G?

ΤΤ>3υ

Τό έπί τής όδοϋ Σταδίου καί απέναντι τοϋ Υπουργείου των Οικονομικών

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ Η ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΟΟΥ
είναι τό μόνον τέλειον εργοστάσιου πρός κατασκευήν τών κομψότερων επίπλων τραπεζαρία;
παντός είδους,— Εν μόνον βλέμμα άρχει όπως πεισθή τις'περί τής στερεόπητος τή; εργασίας.
"Οσοι θέλουν να στολίσουν τά σπήτια τους άς τό έπισχεφΟοϋν, διότι είναι τό εύΟηνοτερον
τοΰ είδους του.
Τϋποις .Κορίννης· Όδός Φωκίωνος άριθ. 5.

ΠρομηθβντοΌ τής Βασιλικής Αυλής.
Ε ΡΓΟΣΙ ΑΣ1ΟΝ
Όδός 'Ασκληπιού παρά -ήν Γαλλικήν Σχολήν
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρά τα ΧαυτεΓα.

Γ. Ε. ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ίίΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ
ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
rp ελειαι έπισκευα: ωρολογίων καί τών δυσχοίωτέρων
θεωρούμενων. "Ολα τά μηχανήματα τής ώρολογοI πο:ία; εί; ενέργειαν' πώλησις παντός είδους ωρο
λογίων. ’Εργασία εγγυημένη.— Όδός ΑΙόλον. '44.
.wage·"

