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κρακαλοΰνται οί συνδρομηταί μας 
‘οποιώσι τδ γραφείου βταν δϊν 'λαμ- 
7ΐ τδ ψύλλον έγκαίρως.

ίν Πάπραις συνδρομηται μας πα- 
taDytqu πασαν αίτητίν αύτών νά 
Ιυνωσι πρδς τον ανταποκριτήν μας 
ωνστ. ’ΑνδροΟσσον, διευθυντήν τοδ 
>πωλε?ου ή «Εστία».

ΜΜΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΗΡΗ2ΙΣ

εχίζον-ες τήν έξίτασιν τοϋ 7σολογισ- 
ής ’Εθνικής Τραπέζης παρατηρούμε? 
σπουδαιότερον τοϋ παθητικού πρόβλη- 

έ το τοϋ λαχειοφόρου δανείου. Ούδεμία 
παριστα τδ σπουδαϊον τοΰτο κονδύλων 
τελούν εν τών σπουδαιότερων στοιχείων 
«νομικής θέσεως τής Τραπέζης. Ποΰ 
ιται τδ λαχειόφόφρον δάνειον τών 60. 
00; πόσα έκ τούτων μένουν απλήρωτα; 
ή Έτησία ζημία ή φυσικής προερχο- 
κ τής διαφοράς τοϋ Συναλλάγματος; 
γνωρίζει πλήν τών τηρούνταν τά βε

ι]; Τραπέζης—Και έν τοΰτοις τδ ποσόν 
ΰπάρχεΓ καί δέν δύναται παρά νά ύ- 

ύποθίτομεν δέ ότι εΰρίσκεται έν τή 
«Καταθέσεις έπί τόκωο άποτελουμένη 
(. 88,301,147.
,λ’ έν τώ κονδυλίω τούτω υπάρχουν 
νευμέναι καί αί λοιπαΐ έντοκοι καταθε- 
τ’.νες είσίν άπαιτηταΐ εις χαρτονόμισμα. 
:α·. λοιπδν ζήτημα περί τοΰ πόσοι είσίν 
.κοι καταθέσεις καί έξ οποίου ποσού ά- 
ΐται τδ λαχειοφόρον δάνειόν. .
οποίαν τιμήν καταλογίζεται έν τή με- 
ύτη το λαχειοφόρον ώς χρυσός καί ay 
χλλαγματικαί διάφορα! καταλογίζονται 
;ροι ανα πάσαν δημοσίευσιν Ίσολογι- 
Διότιείνε διαφορά αν τδ υπόλοιπον τόϋ 
τοϋ λαχειοφόρου δανείου άποτελούμε- 

ίθετέόν έκ δρ. χρ. 40.000.000 έκπρο- 
τρδς 1.75 70.000.000 έν τη ανωτέρω 
ή έκπροσωπη 55 ή 60 Έκατομ. Δρ. 
ιζομΐνου τοϋ χρυσού πρδς 1.25—130. 
ΰ διατί ενδιαφέρει τοϊς μετόχοις ή είδι- 
ραφή καί τήρησες τής μερίδος ταύτης. 
«ι μέν άληθές ότι οί διπλογράφοι «τγ- 
υσι ενίοτε τινάς τών μερίδων, άλλά 
γίνεται δια τάς επουσιώδεις καί διά 
όύσας σχέσιν τινά μεταξύ των' τδ λα- 
jov όμως όχι μόνον είνε.ουσιωδέστατου 
δν τής τραπέζης, άλλά καί μερίς δια- 
α είς διαρκείς αλλοιώσεις. "Αλλως τε

ούδέν κοινόν υπάρχει μεταξύ καταθέσεων έν
τοκων είς χαρτονόμισμα κα! ειδικού δανείου 
δι ομολογιών ανωνύμων,·!; χρυσόν, τδ όποιον 
καθιστά τήν τράπεζαν έφειλέτριαν υπό δλως 
εΐδικάς περιστάσεις καί όρους.

Ή άναφερομένη έν τώ παθητικώ της μερις 
Υπηρεσία λαχειοφόρου δανείου, έκ Δρχ. 2. 

618.000 βεβαίως δέν παριστά τδ χρέος τής 
τραπέζης πρδς τούς ομολογιούχους,άλλά φαί
νεται ότι θά παρκχτά μόνον τά έκκρεμή τών 
κληρώσεων ποσά κτλ.

Ώς πρδς τάς κερδοζημίας ολίγα τινα έ- 
χωμεν νά παρατηρήσωμεν. Καί έν πρώτοις 
τδ κονδύλιον εξόδων διαχειρίσεως έκ Δαχ. 
337.000 διά τδ 'Εξάμηνου. ένούμενον μέ τδ 
έκ Δρχ. 83.000 δ·.' άμοιβάς προσωπικού τών 
Υποκαταστημάτων καί μέ τδ έκ Δρχ. 013. 

076 αμοιβών τοΰ Κεντρικού καταστήματος ά- 
ποτελεϊ τδ σοβαρόν κονδύλιον τών Δρχ. 383. 
000, ήτοι ετήσιον έκ Δρχ. 626 000 διατι
θέμενου σχεδόν είς μισθούς. Άλλ' αμείβονται 
άρα δεόντως καί άναλόγως τής υπηρεσίας των 
άπαντες; Είνε λίαν αμφίβολον' μάλιστα κατ' 
επικρατούσαν συνήθειαν οί μάλλον εργαζόμε
νοι άπολαμβάνουσι καί τά δλιγώτερα.

Μερίδα εκπροσωπούσαν τά πληρωθέντα εν
τός τοϋ Εξαμήνου διά τδ λαχειοφόρον δέν 
εΰρίσκομεν έν τοϊς Κερδιζομένοις καί είνε φυ
σικόν, άφ’ όύ τοιαύτη μερίς ελλείπει καί έκ 
τοϋ παθητικού τοΰ ’Ισολογισμού. Ποΰ εύρίσ
κονται άρα τά τοκομερίδια τά πληρωνόμενα 
διά τδ λαχειοφόρον; μήπως είσίν συγχωνευμέ- 
να είς τδ κονδύλιον «τόκοι καταθέσεων» έκ 
Δρχ. 2.229.000: Υπάρχει περαιτέρω κον
δύλων έκ Δρ, 881.883. άλλά τοΰτο άφορα 
τήν μόνην νομισματικήν διαφοράν τοϋ λαχειο- 
φόροϋ. Τδ κονδύλων έκ Δρχ. 139.000 ευρι
σκόμενον είς τδ κέρδη ύπδ τον τίτλον 'Ωφέ
λεια: ’Εξωτερικών Λογαριασμών δέν δηλοϋ- 
ται άν είνε τόκοι έπί τοΰ έν τώ έξωτερικώ εδ- 
ρισκομένου είς διάθεσιν τής Τραπέζης ποσοΰ 
είς μεταλλικόν έκ Δρχ.7.674.000 ή άν είνε 
ωφέλεια προερχόμενη έκ συναλλάγματος.Kat 
άν μέν τδ πρώτον, τότε σημαίνει οτι ή Τρά
πεζα δέν έκέρδ'.σε ουδέ λεπτόν έπί τοΰ έκδο- 
θέντος Συναλλάγματος ή οτι δέν έξέδωκε Συ
νάλλαγμα. Άλλ' ή Εθνική Τράπεζα οχι μό
νον λόγφ κερδοσκοπίας καθαρώς τραπεζικής 
οφείλει νά έργάζηται έπί τοΰ κλάδου τούτου, 
άλλά καί καθήκον έχει νά ΰποστηρίζη τήν εμ
πορικήν αγοράν διά τοΰ συναλλάγματος της. 
Καί έν τούτοις ούδαμοΰ φαίνεται καθαρώς τί 
έκέρδησε ή τί έζημιώθη έκ τοϋ παρ' αύτής 
έκδιδομένου Συναλλάγματος. 'Εν γέν·ι τδ 
σπουδαίου τοΰτο ίδρυμα, τδ στενώς συνδεόμε- 
νον μετά τε τής Κυβερνήσεως καί τών ιδιω
τών, ή πηγή’ έξ’ ον άπορρέει άπας ό δημό
σιος και ιδιωτικός πλούτος, ό γενικός ταμίάς 
τοΰ Βασιλείου μας όλου, στερείται νεύρων

καί-δράσεως. Δέν άρκ'ει δέ, όπως άνέλθη,είς 
Κρέπουσαν περιωπήν μόνη ή συντηρητικότης 
και ή τιμιότης τών διευθυνόντων αύτήν. άν 
συνοδεύονται ταϋτα ύπδ μαρασμού κα! οπισ- 
θοδρομήσεως.

Τδ Χρηματηστήριον έκλεισε σήμερον εις τάς 
ίξής τιμάς.

Αϊτής Έθν. Τραπέζης πρδς δρ. 2340

» » Βιομηχανικής ... »
» τοΰ Λαυρίου............  »
• τοΰ Πυριτιδοποιείου . »
» » Σιδ. Π. Α. Π. . »
» » » Α. Γ1. »
» τών Δημ. "Εργων . ο
» τοΰ Σιδ. Θεσσαλίας . »
Τά λαχειοφόρα Έθν. Τραπ. » 
Συνάλλαγ, οψεως έπί Γαλλ. » 

» ο » Άγγλ. »
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II ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΝ

ΑΙ χιονί.ίτραι.

ΙΙολλοί απ' άρχτρ ποΰ χειμώνος ύποφέρουσιν 
άπό χιονίστρας, αί έποΓαι ένίοσε εινε λίαν οχλη
ρά! . Πρός θεραπείαν αύτών συμβουλεύομεν τήν 
έξης συνταγήν. Λάβετε άσβεστον μεγέθους ώοϋ 
έσδεσμένην, αφήσατε αύτήν νά διαλυθή έπί δύο 
ώρας έντός δδατος ψυχρού, μεθ’ ο αναταράξετε 
καί προσθέσατε τρία κοχλιάρια μεγάλα καλού 
ελαίου, ούτως ώστε τό μίγμα νά λάβη τήν πυ
κνότητα αλοιφής. Έκ ταύτης έπαλείφετε τά 
πάσχοντα, μέρη, τά όποια καλύπτατε κατόπιν 
διά τεμαχίου οθόνης ί, χειροκτίου.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πτωχή τις γυνή πάσχουσα μετέβη ημέραν 
τινά νά συμβουλευθή τόν διάσημον χειρουργόν 
Βωμπέρ οέ ΛαμβέΧ: είς τήν πολυτελή αύτοΰ οι
κίαν. Μετά τήν έξέτασιν, «φίνα δειλά έπί τής 
τραπέζης ώς πληρωμήν εν τάλληρον. Ό ιατρός 
τήν βλέπει καί τήν προακαλεΓ ένώ άπ·ήρχ_ετο μέ 
φωνήν απότομον ;

—Κυρία ί...
Ή πτωχή γυνή, ήτις Κύριος ο’δε είς ποιας 

θυσίας υπεβλήθη διά νά έξοι»ονομήσγι τό μικρόν 
αύτό ποσόν, επιστρέφει τρέμουσα. νομίζουσα ότι 
θά την έπιπλήξη ό ιατρός διά τό ευτελές τής 
πληρωμής.

— Τ! σημαένε: αύτό ; εξακολουθεί- ό ιατρός-
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μοϋ δίίετ* έχατόν φράγχα χαί δέν περιμένςτε να 
σας επιστρέφω τό υπόλοιπον ;

Καί ταυτοχρίνως ίγχιιρίζων αυτή τέσσαρα 
χρυσά είχοσάφραγχα, τήν άπωθεϊ εζω.

Δελτίον τών Όλ'-μπίων
Δελτίον τών Όλνυπίων

α
Ό γάλλος ποιητής Ιωάννης Δορά, 4 έπωνο. ' 

μαζόμενος χατά τήν έπσ/ήν του Πίνδαρος τής 
Γαλλίας χαί εις 8ν ό βαστλευς Κάρολος ί &' *- 
πένειμε τόν τίτλον τοΰ ποιητοϋ τής Αυλής, ά- 
πώλεσε τήν σύζυγόν του όγδοηκοντούτης ών.Θε- 
λήσας νά νυμφευθή έκ νέου, ξλαβεν ώς σύζυγον 
νεάνιδα μόλις είκοσι ετών, δικαιολογούμενος δέ 
είς τούς φίλους του, οΐτινες έχαριεντίζοντο διά 
τοΰτο ελεγε:—Τό ίπραξα έκ ποιητικής άδειας 
άλλως τε άφαϋ πρςκειταί τις ν’ άποθάνη διά 
θΛηγής ξίφους, προτιμότερου νά έχλέξη ξίφος 
με λ.επίδα καινουργή παρά μέ λεπίδα έσκωρια- 
σμένην.

α

Τήν προτεραίαν τής ημέρας χσθ’ ήν έοο- 
λοφονήθη ό Καΐσαρ έδείπνει είς τήν, οικίαν τοϋ 
Μάρκου Λεπίδου. Κατα τό δείπνου, ώς συνείθι- 
ζίν, υπέγραψε πολλά; διαταγάς, έν τώ μεταξύ 
δέ οί συνδαιτυμόνες συνωμίλουν ιίερί διαφόρων 
άντιχειμένων, είς δ’ έξ αύτών εθεσε τό πρόβλη
μα τις ήτο δ άριστος Θάνατος. Ό Καΐσαρ άνα- 
βλέψας χαι προλαμβάνων όλους άπήντησεν «— 
Ό απιοσδόχητος.»

»

Κάρολος ό IB’ δ ήρωϊκός βασιλεύς τής Σουη
δίας έν χαταστάσει μέθης ευρισκόμενος ποτέ προ- 
σηνέχθη άπρεπώς πρός τήν μητέρα του, ήτις 
σφόδρα λυπηθεΓσα διά τοΰτο άπεσύρθη είς τά δω
μάτιά της καί εμεινεν έχει δι’ όλης τής επομένης 
ήμερος. Ό βασιλεύς μή ενθυμούμενος τήν άτοπόν 
πρΐξίν του τήν άνεζήτησε τήνέπομέ-εην καί μαθών 
τήν αιτίαν, έγέμισε ποτήριον οίνου καί έπορεύθη 
πρός αύτήν :
»—Μήτερ μου. έιπεν. Ιμιθχ ότι χίες ήαρεφέρ- 
θην έκ τής μέθης χαί σέ έλύπησα. Σοΰ ζητώ 
συγνώμην χαί διά νά μή ύποπέσω πλέον εις αύτό 
τό παράπτωμα, πίνω τό ποτήριον τοΰτο εις υ
γείαν σας διά τελευταϊαν φοράν.» ’Εχτοτε τη- 
ρήσας τήν ΰπόσχεσίν του. ουδέποτε πλέον έπί 
ζωής του ΐαιεν οίνον.

Τά προσόντα τοϋ ΚλΑ<*ον«

προθήκην ένός έμπορεκοΰ καταντήματος.
Είδα τό έργον υον, τοΰ λέγει, χαί μοΰ 

ήρεσε πολύ. Έκαμε πολύ καλήν έντύπω- 
βιν καί ήκουό^ κάποιον γνώριμόν μυύ νά 
λέγιι δτι θά έδιδε δέκα χιλιάδάς’δραχμάς 
άν Λμπορούόε νά την ι. .μ _ · '
-‘—ΔΑκα χιλιάδες δραχμής διά νά ΎήΦ 

ΙΟι,ι 1^»- -' ’
—Ναί. είνε τυφλός ύ δνατνχής..!

-*·

’Ηχώ ένός τών τελευταίων χορών :
—Μίι χάνμς καιρόν, τώρα είνε κατάλλη

λος στιγμή νά μά ζητηόήις είς γάμον άπό 
τόν πατέρα μου.

—Μά. . τόν βλέπω πολύ δΰοθυμον-
—’Ακριβώς 8ι’ αύτό· συλλογίζεται άτι 

έπλήρω·ε 500 δραχμής διά φόρεμά μου 
kui πολύ βά χαρ$ άναλογιζόμενος δτι εις 
τον προσεχή χορόν τδν λογαριασμόν διά 
το νέον φόρεμα θά τόν πληρώσμς έόύ.

. ··"**· -;.

Κύριός τις διαπληκτισθείς μετ’ άλλον 
δέχεται σφοδρόν λάκτισμα είς ιϋαίσδητον 
τοΰ σώματος μέρος. Οί φίλοι του τόν προ
τρέπουν νά ζητηόι,ι ίκανοποίηάιν.

— Μπα ! άπαντφ άπαθως. ένώ δέν ένδια· 
φέρομαι ποτέ δι’ δ.τι συμβαίνει ό π ( σ ω- 
θ έ ν μου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ

Εις τά ευρωπαϊκά φύλλα αναγράφεται ή ιίδη- 
σις ότι χατά τάς άρχάς ϊβΰ εαρος δ αύτοχράτωρ 
τής Γερμανίας Οά επιχείρηση ταξέϊϊιον εις τήν 
Μεσόγειον καί ότι πρόκειται νά έπισκεφθή Καί 
τάς ’Αθήνας χατά τους ’Ολυμπιακού; αγώνας*

—Ύπό τοΰ συμβουλίου τών αγώνων έτροπο- 
ποιήθη τό σχίίιον τοΰ έξωτερικοΰ ώραισμοϋ τοΰ 
σκοπευτηρίου, όπως τό χτιρίου τοΰτο «ινε έτοι
μον κατά τά παραμονάς τής ένάρξεως τών αγώ
νων.

— Ή κατασκευή τών μεταλλίων, άτινα 6ά 
χρησιμεύσωσιν ώς βραβεία είς τούς νικώντας α-’ 

Σαπελ- 
έχατο- 
έχατόν

Υπόδειγμα ότολήί διά νά μή ληόμονή· 
ται ή απαραίτητος πειθορχία.

• - --- -  —■ ■ -Λ» . · . .

TOT ZAA0SI0T ΣΑ1 Μ ΑΡΟΜΟΤ
ΆότεΤος τις όι ναντμ φίλον τον ζωγρά

φον έκθέοαντα μίαν εικόνα του είς τΛν

1.-W
/ · ■-*

^-ί^ΕΠρΟΣ , ^ΟΥΛΗ, . Μία «λις τής Κυπριακής 

ιστορίας ύπό τους Ναίνας. Πςίηρφ έιμχόν εί; άσματα 
πέντε, ύπό Ίωάννόυ Γ. Καραγεωργιάδου. ία» 
τρθΰ.-Έν Λευκωσία 1895.

ΕΙΚΟΝΕΣ και Δ1ΗΙ Η ΜΑ ΤΑ Λίωνίόα Κα- 
νβλλεΰτούλοι·. Εκδότη; Κωσταντΐνρς I . Άν- 
δρίιΰσσος, διευθυντή; τοΰ βιβλιοπωλείου »ή Εσ
τία- έν Πάτραις.

Ό συνγραφεύ; του προαναγγελμένου βιβλίου τού
του κ Λεωνίδας Κρνελλόπουλος κατέχει ίιακεκριμέ- 

. νην βέσιν μεταξύ τών νεωτέρων λογογογράφων μας. 
πολλά δημοσιεύσας μέχρι τοΰδε χαριίστατα ίργα τον 
καλάμου του. Διό σννιστώμεν'θερμώς είς τούς φιλο- 
μούσους τήν άναπέμμ συλλογήν, επιφυλασσόμενοι νά 
γράψωμεν περί αύτής έν εκτάσει μέφά τήν Ι'κδοσίν της.

ΟΛΓΜΙΜΔΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ-Η ΓΓΜΝΑδίίΚΗ 
ΑΙΑ ΜΕΣΟΤΓ ΤΩΝ ΑΙΟΝΩΝ μετά εικόνων, ύπο 
Άντ. θ. Σσιηλιωτοηούλου. ’Περιεχόμενα: Δ’. 
Σημασία, τής Γυμναστικής παρ' άρχαίοις.—Β’. Of 
αγώνες παρά Ρωμαίοις.— Γ'. Οί Βυζαντινοί.—Δ'. Δί 
Ίππομαχίαι τοΰ Μεσαίωνοςι- Ε'. Άρματωλικοί χρό
νοι.—χί . Ή Γυμναστική έν Εΰπρώπω

Ή λίαν ενδιαφέρουσα διατριβή αΰτη τοΰ συναδέλ
φου κ. Σπηλιωτοπούλου. γεγραμιιένη μετά πολλής ε
πιμέλειας καί γλαρυρότητος και δημοσιευίείβχ. έν μέ
ρες εί τήν · ΆΚρόσΐόλεν» χέίτήται πρός τοϊς 5λ- 
λοις καί τό πλεονέκτημα τοΰ επικαίρου. Τό όσον οΰ- 
πα> έκδιβόμενον βιβλίου τοΰτο. μέ τάς ώραία; εικόνας 
του εινε αξιοσύστατου ώς τερπνόν κα'ι διδακτικόν ανά
γνωσμα.

χρησιμεύσωσιν ώς βραδεία είς του, ----
γωνιστάς άνετέθη εις τόν «ν Παρισίοις 
λάιν. Ταϋτα Οά ίχωστ διάμετρον πέντε 
στών,ό αριθμός των 6ΐ: άνέρχεται είς 
πεντήκοντα. θά είνε δέ όλα αργυρά.

—Ήρχισεν ή αποστολή είς Ευρώπην τοδ 
λεπτομερούς προγράμματος’ τών αγώνων τυπω- 
θέντος γαλλιστί ιίς χιλιάδας αντιτύπων, μετ’ ό-· 
λίγαζ δέ ημέρας τότε δημοσι-υθήσεται χαί ίλλη- 
νιστί. . ,

—Βεδαιοΰται-μετά Οετιχότητος δτι μοίρα τβ,ΐ 
γερμανικού στιλον άπςτελουρΰντ, έξ οκτώ πλοίων 
θά χαταπλεόσγ, είς Πειραιά κατά τρΰς ’Ολυμ
πιακούς αγώνας Καί τά λοιπά, όε κράτη κατά 
τάς ίορτάς τούτα; Οά άποστείλ·>σιν εν ή δύω 
εχ τών πολεμικών αύτών σκαφών.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ Π ΡΟΒΛΉ Μ Α

Τό πρόβλημα τό όποιον πάρεθέσαμεν είς τό 
προηγούμενου φύλλλον, τοϋ σχηματισμού τοΰ α
ριθμού 100 δια τών 9 αραβικών ψηφίων, συμ- 
πληρόΰμεν διά τών επομένων.

Πρρτείνατε νά σχηματισθή ό αύτός αριθμός 
100. διά μόνου τοϋ-ψηφίου 9.

Τό πράγμα φαίνεται έξ αρχής ακατόρθωτου, 
άλλ’ έν τούτοις ή λύσις είνε εύκολωτάτη.

Ί8ού αύτη:

2ΝΔΙΔΦ£ΡύΤ2Α ΠίβΖΤΟΠΟΙΒΣΙί

Διά τούς ■/:/..Δικηγόρους, Ιατρούς, Καθη- 
γη τάς, Μηχανικούς, Συμβολαιογράφους, Μέσί- 

τας. Δικαστικούς κλητήρας κα: λοιπούςΕπιστή
μονας έπαγγελματίας δεχόμεθα πρός καταχώ- 
ρησιν μέ καλλιτεχνικά στοιχεία τά; διευθύν
σεις τωνάχτι 50 λεπτών,ώς τάς κάτωθι τοιαύ- 

τας·:'

Λ1ΚΗ ΠΟΡΟΙ
Νικόλαος Λάόκαοης. Όδός Σωχρά- 

τ-.υς 13.

Πέτρος Π- Βλαχάνης. Όζος 3ης 
7δρίου 53.

*!<>>.ΙΙαηαβαόιλβίον, δοος Λέκα 35

Περικλής Άθάνατος’ Αγγελόηον-
λος, όόδή Σοφεχλέους 19.

Ενθύμιος Βπλιανίτης, ύίός θεμι- 
στςχλίίνς 62-

Ηεό*>. Βονβόπονλος. όϋ; Καλβψ.’.- 
όος 10.

ΆντώνιΟς Κωτύάκης, Ιδος Έπικρύ- 
ρου ‘25

ΙΑΤΡΟΙ

Αλέξ. ΆΟαν. Αγγελόηονλος.
πζθολόγςς, σιφιλιοσλόγςς, δοός Σίφςχλί- 

cu; 19-

ϊηύ^ος Ζα χ αρίτΰας,πχθσλάγος, πλ x - 
τςϊχ στχβμςϋ Λσ.νρόδυ.

Δ ΙΙαηηο6α<ίιλείου, β«οματςλόγ:ς, 
ύοός Άγίσυ Κωνσταντίνου 34.

£

Οίνος Κολά Κρίνον

ΑΤΜΟΜΓΛΟί
Δ. Σ. ΛΟΥΜΟΥ

ΕΝ ΠΕΙΡ-Δ-ΙΕΪ 
άλετύλιν τοϊς με-τρητοίς

*επ.Α6 
. ε3
• 1β

AL
- 38
- 36
. 36
;·ϊκ

Τιμολογίου
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίστη ποιότης..
φγιλΟΣΙΜΙΓΔΑΛΔ..............
ΔΖΤΠΜΛ Ρωσσίας εκλεκτή \ 

I ΑΛΕΥΡΑ ΑΑΔ’ ................... .
■ ΔΑ’......... .................

ΐλΤΪ»0-ΧΕίΡ0ΥΡΓΙΚ0Ν

Δ. ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ 
Ίατοοχειρονγοβ

82— Όδός Κύφίπίδον—32 
--------γντ.κά, ίΧφελιβιχά. Νενμκά,

, - _,-ιγγος κΟ.
«τυΟτΛματα Ηεοασιείσς Βκκτηρ.- 

. ^,ώό-λεία;. Κσιμκσοθεραπι-.κ; Ενι- 
οξυγονοθεραπείας, μεταλλο θεραπείας, Α·

νο<1η·Προμηθεντοΰ τής Α.,Β. Υ· τοΰ Διαίόχου.
Ό >. c Στ,.,Μ.-τ: άυιθ 40.

iSH .KOMMQTHPION 
ΚΑΙ ΜΥΡΟΙ l£»AΕΙΟ.Χ

Λημ,ητρξου ΚυρςακοΟ
21 Όδός Σταδίου 21

[Γωνιαίου μργαζείόν οικίας Ν Κωστή,ί 
Αρώματα παντός είϊους εκλεκτά, Έάπωνές, Πόΰβραι 
Λοξάρια. Κο'νεις, Ψϊ^τρα·., Βαφαί «κ τών καλλρέρω, 
εργοστασίων Αγγλίας καί Γαλλίας,- Κοίώνια εγχώριο 
άμιλλωμένη πρός τάς εύρ-παίκάς, Ύόωρ θύμον ίι' ά 
ρωμανικά λουτρά. Ύόωρ κινίνης

Είόικός τεχνίτης διά κτενίσματα κυριών.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
; ’ ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ 

ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΥΣ ΓΕΟΥΡΓΑ 
Μελί άρίΥσ 13

Έκθέ ■η? τή» δ'-αρζοΰ; βιοτεχνικής έκθέ- 
σεως. Πάντα τά είδη γυναικείων καί ανδρικών 
άσπρορρούχων ύπο τήν διεύθυνσιν δοκίμων κοπ- 
τριων. "Ολαι αί με/.λόνυμφίι έκεϊ παρα'(γέλ- 
λόυύ τάς προίκας των τάς οποίας άναλαμόάνε': 
τό κατάστημα μέ έγγύησιν καί ιδίαν ευθύνην 
του..’Εν τω καταστήματι υπάρχει μεγάλη-πα- 
ραρκαταθήκη ετοίμων άσπρορρούχων δι' έλα

τά γ^νη.
ϊΤιμαΐ έκτος παντός, συναγωνισμού.

~ί

Νεώτσρα ι 
οθεραπείας. ’’ι 'ροβερ^πείας. 
σοθεραπείας, ί. . 
ερο-Οεραπείας, Υδρο-θεραπείας. 
'Ιδιαίτεροι ftWovdai διί-τβ διάφορα 
ματα'πρός θεραπείαν.

Shetrifit^UMaffe-BHentifique puherisationt 
mttalaiioiu eoe.

'.Ιδιαιτέρα αίθονοα τοσμηχανηματης τίϊς 
άνωτάτης θερμοκράόίας διά τούςπάόχον- 
τας φο<|ς πνεύμονας ιφθίαιν · έμφύΟημα 
χρονιάν βραγχίτιδά κτλ. >

Ό άάθενιΚ πάντοτε λαμβάνει την διά- 
γνωόεν κιΛ Λβρςίστείη'ν τοιί εγγράφως. 
’Ωραι έπωκέψεων 9 1)2—1και’3—8.

ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ
Α. ΑΛ ΕΞΙ ΑΔΗΣ Λ

Δ1ΕΥΟΥΝΤΗΙ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ( --

Η ΒΟΣΤΩΝΗ
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

*3 — Όβός Χταίίου ιάντιχρν ΆρσαΧείου) — 43

Τά έπλεκκτϋτερρ καί .άριστοκρατικώτιρ» ΕΙΔΗ γής 
γραφικής δλεχ
.... Μεγ Χη «ίνλλογή Χάρτον

Sport·
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ 

'Επί χάρτόυ άγγλιχρί διαφανούς τά 1011 8ρ. 2 
» < ■ β’ ποιότητος . · Ι,όΟ-

Έκτελεϊτοι καί πάόα τυπογραφική έργα- 
σϊα λίαν φιλοκαλίας και τιμίως εις τιμάς συγκαταβα- 
τικωτΑτας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΙΑΝΚΗΣ ’
ΥΑΡΑΎΛΙΚΟΧ TlXHITBl

Παναπλενρως πρακτορείου έφημερίδων.

Ό κ Καλλιφρονας γνωρίζων τήν ικανότητά του ίι- 
ώρωεν αυτόν υδραυλικόν τεχνίτην τοΰ δήμου Άθη- 

I ναίων επαξίως.

< 11 > 11 »> te m m tt

A. Μ Π Ρ Ε Λ Η Σ -
ΟύΟΗΤΟίΑΤΡΟΣ THS 3- AYAHS '

Πλατεία ΌμεινΜυς, παρά τό θέατρον 

ΔΕΧίΤΑΙ 
άπό τή; 9 π. μ. —4 μ. μ.

ί θεραπεύει πάν νόουμα τοΰ κλάδου τού 

ι/. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ 
_o_j. ιπ» την γ ias γγΑριζομεκο) 4—ο

ι Δ: ρίζκι ίέ» εξάγονται πλέον, άλλα θεραπεύονται 
και τοποθε:οΰ-τα·. ίπ αύτών τεχνητοί οδόντες καθ' 
ο*α βμοιοι τών καταστραφέντων φυσικών ύπό τού κ. 
Vidal όδοντομηχανικοϋ (mecaniciendontisoe) παρά 
τω όδνντοίατρώ κ· Μπρίλη.ΙΙαρά ώ ι'ί-’ω εύρίσκε-αι καί τό άπαράμιλλον άλε- 

I ξίφθορον.
Κάτω πλέον οί άκάθκρ οι ύδόντες.

- πιτυράτα. ................. . .. .
• δεύτερα...................... λ......
. τρίτα.....?.".'.;.,,.·.. .

Ι1ΙΤΪΡΔ χονδρά..............................
• ψιλά..... . ............................. .

(X άγοράζοντε; διά τά Έξωτεριχόν άπαλάσσονται 
τοΰ τπΗινιχχοΰ τέλους των 6 λεπτών κατ' ΰκϊν Ικτός 
-τών πττΰρων.

ΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜλ

Ν ΠΥΡΡΟΣ



ΙΟ ΠΙΛΟΠΟΙΕΙΟΝ ΛΕΪΚΑΔΙΤΟΥ
»3β-χΟντεϊα- »3β

ΤΟ Π1ΏΤΟΝ 1ΔΡΥΘΕΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΗΑΝΤΟΤΕ 
τί> πρώτον

έν. τών έν Άθήναις ώς ηαός την 
κομι^όττητα, έλα&ρότητα, ότεοεδτητα 

τών πίλων τον βοαβενθέντων
ΕΊΓΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΙΛΙΟΝ ΕΚ8ΕΣΙΝ/ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΩΝ 

ΟΛΥΜΠΙΩΝ
ΚΑΠΕΛΛΑ χωρίς ΚΟΛΛΑΝ

Άτ.οζν,μιοΰται μΐ τό ίιπλάα.ον τί,ς Τιμτς|ό πίλάτης τοϋ όποιου άποδίιχδτ, ότι «ιχ« 
κολλάν.

(ί*8μ.πο6πλεχαί5, Μαλακά W. απέλλα

Ι1ΑΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U/ 
ΙΙβραοίδοντοίι ΙΟ ώρας αετά τήν παραγγελίαν 

εις τά Χαντεϊα— «3β

ΧΟΙΡΟΜΗΠλ& ΙΥΚΛΝΙΚΑ

Όλα ενβητά

ΙΙανταιτα .απνιατη

£A.\1‘JU1.0TO—
ΚΟΤίΓΓΟίιτ

Κάτοπτρα παντός εϊδ«·ντ — ίπιπλα πολυτελή passepartout»
ΈπΑχρυάα πλαεόια βίκόνων καϊ παραθύρων — Φωτι.γμαφίάι 

Έλαιοτυπίαι και άκ<*ι-αρέλαι — ΠλαΑρια tv. πλοϊις κτλ-

ΜΠΟΎΝΤΛΙΝ

"Ολα τά &s«'»7) τών χοιρινών
Εκλεκτό Κ··ι Ι·ίν·»ιι νιι

•ΟΔΟΚΙΜΑΣΑ·' Ε 
δ.κα ννωρίζετι· νά τρώγετε καλά

ΜΟΡΤαδ»·. ά

Πρίφηβεντιιϋ τιΐς Βαπιλικής Αυλής.
I ΡΓΟΣ1 ΑΣ1ΟΝ

Οδός Άαχληκιοΰ παρά αήν Γβλλιχήν £χο>.ν,« 
ΚΕΜΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρά τί Χ«υ«Γα.

' ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τψ x. Καλλιβ^χά
, χαβ' έχάστην 2 — 1 1|2 μ μ. Έκαστο» άτομον ; 

ΐμβολιάζιται δι * ίδιου 'Λαι.'Λιρνούι ννστιρΐοι», δι* ί 
ου οΰδιίς άλλοι έμβολιάΐαται. Τοιαΰτα νυστέρια .' 
χρησιμοποιοϋμινα ίν δι ί.αστόν άτομον. ΐνόμι-

I σιν ίιτίτηδιι ό χ. Καλλιίωκάς χατά τό τιλιυ- 
ί taiov ίν Εύρι'οχΐ) ταξιιίιόν του

To ιπΐ ~ffi ίΖοΰ Σταδίου χαί απέναντι τοΰ 'Τπουργιίου τών Ο'ιχονομιχών

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ Η ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

... - . .· : ■-
Λοχχάν ιχα καπνιστά 
[ΜΙμησις Γαλλική]—

ΙΑΛΤΕΙίΟΤΟ 
(μίμησι; Ripwviy1

-±—~~τπ
ΠΗΚΤΗ

Τύποις «Κορίννιις. Όδός Φωκίων,ός άριθ. 5.


