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ΓΙαρακαλοΰνται οί συνδροιχηταί μ.<χς 
νά είόοποιώσι τδ γραφείου δταν oiv 7>atx- 
€άνωσι τδ φύλλου έγκαίρως.

Οί έν Πάτραις συυδρομηταί αας πα- 
ρσκαλοΰυται ~ασαυ αίτησιν αύτιώυ νά 
άπευΟύνωσι πρδς τδν ανταποκριτήν μας 
κ. Κωνστ. ΆυδροΟσσου, διευθυντήν τοΰ 
βιβλιοπωλείου ή «Εστία».

ebaomaaiaia onmra επιθεώρησε

Μετά τήν έξίτασιν τοϋ ’Ισολογισμού τής 
Έθν. Τραπέζης τής Ελλάδος, προδαίνομεν 
είς τήν έξέτασιν τοΰ τής Τραπέζης τής Βιο- 
μηχ. Πιστεως τής Ελλάδος ώς άρχαιοτέρας 
τών λοιπών.

Ή Τράπεζα αύτη δέν έχει όμολογουμένωί 
παρελθόν εύάρεςτον καί ικανοποιητικόν διά 
τούς μετόχους, έχει όμως μέλλον εδελπι, καί 
ένεστώς καταγινόμενον εις τήν έπανόρθωσιν 
τών σφαλμάτων τοΰ παρελθόντος,και εις τήν 
οϊονεί άνακαίνησιν τοΰ χρησιμοτάτου τούτου 
ιδρύματος.

Ή σημερινή διοίκησις καί διεύθυνσις αύ- 
I τής διακρίνονται έπί συνέσει, έπί φειδώ, καί 

έπί εΐδικότητι περί τά τραπεζιτικά.καί πολλά 
δύνανται νά έλπίζωσιν οί ένδιαφερόμενοι έν 
λίαν προσεχή μέλλοντι, άμα ιδίως έξομαλυν- 
Οώσ; τά έκ τοΰ παρελθόντος κακά, τή έπιμε- 
λ-ία καί εγνωσμένη πείρα, ιδίως, τοΰ διευ- 
θυντοΰ αύτής.

Έάν έλλειπαν έκ τοΰ 'Ενεργητικού τοΰ 
άρτι δημοσιευθέντος Ίσολσγισμοΰ αύτής τά 
κονδύλια τής συμμετοχής Σιδηροδρόμων έκ 
δραχ. 325.000. μέρος τών μετοχών τών δια
φόρων Εταιριών, ήτοι τών δραχ. 1,175.997, 
το έκ δραχ.934.825 κονδύλιον κτημάτων,καί 
τδ έκ δραχ. 2.261, 353 τών έπισφαλών, ή 
θέσις τής έν λόγω Τραπέζης ήθελεν είσθαι 
λίαν έπίζήλος. Άλλα τά κονδύλια ταϋτα α- 

. ποτελοΰσι άμαρτήματα παρελΟουσών διευθύν
σεων περί ών είνε λίαν παράκαιρου νά έπιλη- 
φθή τις νυν,διότι οί αποθανόντες δεδικαίονται. 
παρηγορητικόν είναι μόνον, οτι αϊ πληγαί αύ- 

1 ται δέν αύξάνουσι, άλλ’ έπουλοΰνται όσημέ- 
( fat καί ολίγον κατ’ ολίγον. Άλλως τε δι" 

όσον καί άν παραδεχθή τις τά^κονδύλια ταϋτα 
ώς επισφαλή, ή λοιπή έν γένει κατάστασις 
τής Τραπέζης δεν δικαιολογεί τήν τιμήν τών 
δρ. 54—55 είς ήν περιήλθε αύτη έν τώ χρη- 
ματιστηρίω, διότι πλήν τοΰ ειλικρινούς μερί
σματος αύτής, υπόσχεται ώς ανωτέρω είπα
με·; λίαν αίσιον μέλλον.

Καί πράγματι' καί άν ύποθέσωμεν ότι έκ 
τών μερισμάτων τών είς χεΐρας της ευρισκο
μένων μετοχών ξένων εταιριών ήτοι τδ εκ. 
δραχ. 51,000 έτησίως, λόγφ τοΰ 5 ο)ο πα- 
ριστα δρ. 1.050,000 καί ότι αί εταιρεία·, 
αύται δέν Οά βελτιωθώσιν έν τώ μέλλοντι, 
τδ έπισφαλές έκ τοΰ κονδυλίου τούτου ποσδν 
ήθελεν είσθαι δρ. 700,000. Έάν δέ ή έκ 
τών κτημάτων πρόσοδος δρ. 18,000 έτησίως 
ήθελε λόγω τοΰ 6 ο)ο μετατρέψει τδ κον
δύλιον τών 574.000 είς 300.000 τδ έκ 
τούτου έπισφαλές ήθελεν είσθαι έκ δρ. 
270.000. Επίσης άν παραδεχθή τις ότι έκ 
τοΰ επισφαλούς κονδυλίου τών 2.200.000 
Οεωρηθώσι τά 1)2 ώς άπολεσθέντα, πάλιν τά 
ποσά ταϋτα δέν θά ήούναντο νά μειώσωσι τα 
κεφάλαιά της ήτοι τήν αξίαν τών μετοχών της 
πλέον ή κατά τδ 1 )5. Το εύάρεστον όπερ πα
ρατηρούμε·; έν αύτή είνε ή μεγίστη πίστις ής 
άπολαμδάνει, ώς τεκμαίρεται έκ τών εντό
κων καί άτοκων καταθέσεων έκ δρ. 3 1)2 
έκβτομ. περίπου. Ώς πρδς δέ τά κέρδη τδ 
κονδύλιον τών προμηθειών καί διαφοράς συ
ναλλάγματος έκ δρ. 96,000 κατά τδ έξάμη- 
μηνον, άποδεικνύει ότι πλήν τών τόκων τών 
έν ένεργεία λεφαλαίων της. είνε είς Οέσιν ερ
γαζόμενη έντός τοΰ προορισμού της και ανευ 
κυβείας νά παρέχη τοϊς έαυτοϊς μετόχοις και 
έ'τερα τραπεζικά κέρδη δυνάμενα ν’ άναπλη- 
ρώσωσι τδ έκ τινων νεκρών κεφαλαίων έλ- 
λειπον κέρδος.

Τδ Χρηματηστήριον έκλεισε σήμερον είς τάς 
έξή; τψ·«ί·

Αϊτής Έθν. Τραπέζης πρδς δρ. 2235
Δρ. Λ.
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Άλλά

Ό Γαστρτκός κατάορονς.

Κατά τής δοσκοιλιότητος καί τοΰ γαστρικού 
χατάρρου υπάρχει φάρμαχον άλάνθαστον χαί ά- 
πλοΰν τδ έξης.

Βάλλετε τήν πρωίαν μίαν χουλιαριάν λινοσ- 
πόρου ακοπάνιστου έντός ήμίσεως ποτηριού ΰ- 
δατος, άφίσατέ τον νά μουσχεύση καλά μέχρι 
τή: εσπέρας καί χαταπίετέ τον κατόπιν μέ ιό 
νερόν.

"Οσοι τδ έδοχίμασαν έΟεραπεύΟησαν.
έάν τυχόν ή ένόχλησις έξακολουθήση,δπερ σπα- 
νιώτατον, ύπάρχει καί άλλο φάρμαχον άπλοϋν 
πλέον τελεσφόρον. Συνάξετε τσουκνίδα κοινήν, 
αρκετήν ποσότητα ώστε άφοϋ τήν κοπανίσετε 
καλά καί τήν στύψετε νά γεμίσητβ μέ τόν χυ
μόν έν ποτηράκι τοΰ κρασοΰ σύνηθες. ΙΙίετε τόν 
χυμόν αυτόν τήν ώραν όποΰ θά κατακλιθήτε χαί 
ή θεραπεία εσται ασφαλής.

ΟΙ κάλοι.

Οί ενοχλητικότατοι κάλοι θεραπεύονται έπί- 
σης μέ εν μέσον άπλούστατον καί εντελώς ανώ
δυνου.

Πάρετε έν φύλλον κισσοΰ καί βρέξατε το εις 
οξος πολΰ δριμύ, έπειτα έπιθέσατέ το επάνω είς 
τόν τύλον, όστις μετ' όλίγας ήμέρας εντελώς ε
ξαφανίζεται.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Νέος συγγραφευς άναγινώσχει τό εργον του 
πρός τούς ηθοποιούς τοΰ Γαλλικού Θεατεου, οϊ- 
τινες τό απορρίπτουν. Μετά τήν άπόφασιν, ένώ 
ό συγγραφευς άπήρχετο περίλυπος, είς τών ή- 
Οοποιών, ό Ρενιέ, ήθέλησε ν’ άποτείνη πρός αύ
τόν ευμενείς τινας λόγους πρός παρηγοιιαν του

—Ά μάλιστα, τόν διακόπτει μετά θυμοϋ ό 
συγγραφεύς' λαμπροί χριταί εισθε’... σεϊς, κύριε 
Ρενιέ. καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής άναγνώσεως 
έκοιμάσθε!

—Μά, φίλε μου, άπαντφ έτοιμος δ ήθοποιός.
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είς τάς τοιαύτας περιστάσεις καί δ ύπνος εινε 
μία γνώμη.

Τό όνομα Μαρία ητο άλλοτε τόσον σεβαστόν 
είς μερικάς χώρας, ώστε άπηγορεύετο εις τάς 
γυναίκας νά φέρωσιν αύτό Ότε δ βασιλεύς τής 
Καστιλλίας Άλφόνσος δ Δ’ έπρόκειτο νά νυμ- 
φευθή νεάνισα Μαυριτανήν, εταξεν ώς όρον όπως 
βαπτιζομένη λάβη παν άλλο όνομα έκτος τοϋ 
τής Μαρίας. Καί είς τήν Πολωνίαν τό αύτό ε- 
θιμον ύπήρχεν, ότε δέ δ βασιλεύς Βλαδΐσλαος 
ένυμφεύθη τήν Μαρίαν τοΰ Νέβερ άπή-ησε όπως 
ή πριγκίπισσα αύτη μετονομασβή Λουίζα Τό 
αύτό έπραξε καί δ βασιλεύς Καζιμίρος. ότε έ" 
νυμφεύθη τήν Μαρίαν θυγατέρα τοΰ ήγεμόνος 
τών Ρώσσων.

α
Ερρίκος δ Η', δ βασιλεύς τής ’Αγγλίας, δ 

τόσα; γυναίκας συζευχβεΐς καί δυσιάσας, ήράσ- 
βη έμμανώς τής "Αννας Βολένας, άλλ’ έδίσταζε 
νά τήν νυμοευβή, διότι σχών άλλοτε σχέσεις α
θεμίτου; μετά ιής μητρό; αύτής είχεν ύπονοίας 
μήπως ήτο δυγάτηρ του.Συνεβουλεύθη περί τού
του έν τή άμηχανίμ του ιππότην τινά τής Περ·.- 
κνημίδος όνόματι Βριάν, όστις διεφθαρμένο; ών 
αύλοκόλαξ άπήντησεν αύτώ ώς εξής:—Μεγα- 
λειότατε, εινε ώς νά μέ έρωτατε άν άφοϋ έφά- 
γατε τήν όρνιθα ήμπορείτε νά φάγετε καί τό 
όρνιθοποΰλι!

—Καί ή κοινότης Βαγδατίου προσέφερεν είκο- 
σιν όδωμανικας λίρας.

—Οί δήμοι Ζακύνθου έχορήγησαν συνδρομήν 
ύπέρ τών ’Ολυμπιακών άγωνων δρχ. 1900.

— Ό όπισθεν τοΰ νεκροταφείου τών διαμαρ- 
τυρομένων χώρος τοΰ Ζαπείου καθαρίζεται καί 
ανασκάπτεται, όπως φυτευθή καί καλλωπισθή.

—Κατα την τελευταίαν του συνεδρίασιν τό 
δημοτικόν συμβουλίου Πειραιώς έξέλεξε δωδεκα- 
μελή επιτροπήν έξ έγκριτων τής γείτονος πόλεως 
μελών είς ήν ανέθεσε τήν έν γένει παρασκευήν 
τής πόλεως διά τούς άγώνας.

Τό πρωτεύον έν Άθήναις Εενοδοχεΐον τής Μ. 
Βρετανίας εδημοσίευσε δήλωσιν καθ’ήν άντί φρ. 
20 παρέχει τροφήν και κατοικίαν κλίνην δέ μό
νον άντί φρ. 5. Διά πάντα ταϋτα άπευθυντέον 
είς τό γραφείου Κούκ.

—Κατ’ απόφασιν τοΰ συμβουλίου τοϋ ΣΠΑΠ 
αί έκ Ιίελοποννήσου άμαξοστοιχίαι θά σταμα- 
τώσιν είς τόν κάτωθι τής πλατείας τής ’Ομόνοιας 
σταθμόν πρός ευκολίαν τών έπιβατών.

άποστέλλουσι διά τους άγώνας ανταποκριτήν 
των τόν γνωστόν Μπάουτσερκαί ό «Κϋρηξ» τής 
Ν. Ύόρκης αποστέλλει τοιοΰτον ώς καί άλλαι έ- 
φημερίδες.

—Μεθ’ άλας τάς περί τοΰ εναντίου διαδόσεις 
θά συμμετάσχωσι τών άγώνων καί οί Αμερικανοί 
πρός τούς συλλόγους τών όποιων διεβιβάσθησαν 
προσκλητήρια διά τοΰ ένταΰθα πρέσβεως τής Α
μερική; κ. Άλεξάνδερ.

ατμομυλοι

Δ. Σ. ΛΟΥΜΟΥ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ 

Τιμολόγιου Αλεύρων τοϊς με’ρητοις

ΤΟΪ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΟΙΝΟΣ ΚΟΛΑ Η ΒΟΣΤΩΝΗ
ΚΡΙΝΟΥ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

43 —Όδός Σταδίου (αντίκρυ Αρσάκειου)—43
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Ό οίνος ούτος παρασκευαζόμενος δι' ’Ισπανικού 
οίνου Μάλακας περ.έχε. έν διαλύσει άπαντα τά ένεργά 
συστατικά τών Καρύων τοΰ Κολά είνε λύαν ώφίλιμα 
κατά τής νευρασβενεία; χλωρώσεως, αναιμίας δυσπε- 
ψίας γαστραλίας. χρονοίας δ.αρροίας. παθήσεων της 
ναρδίας, γενικής ατονίας καί άνικανότησος. Έν Ά
Οήναι;. παρά τω Φαρμακείω Κρίνου 171-17, όδος Αι

όλου.
Οίνος Κολά Κρίνου

Ηχώ τον τελευτάίον χοροϋ 
το$ Βαριετέ.

— Πώς νά ένδυθώ διά νά μή μέ γνωρίόη 
κανείς!...

—Νά ένδυθμς ώσάν κορίτσι τίμιο-

Γνωστυς κομήτευόμενος τής πόλεώς μας 
Πρόκειται νά νυμφευθήί καί συμβουλεύε
ται τον ιατρόν του.

—Δέν έχει πολλά χρήματα Λ μνηστή 
μου, άλλ’ όμως έχει ένα θειον πλονσιώ- 
τατον, όστις πάσχει άπό τήν καρδιά του.

—Λά6ε τά μέτρα σου, διότι αύτά τά νο
σήματα ήμποροΰν νά διαρκέσουν πολλά 
έτη.

— Ύπόκειται όμως συχνά είς προσβολής 
σήμερον τό πρωί άκόμη είδα τόν ιατρόν 
Κ... όποΰ έπήγαινε νά τόν έπισκεφθή.

— Τόν ιατρόν Κ;.., τότε δέν πρέπει να 
χάνης καιρόν· σπεϋσε νά τήν νυμφευφθτις 
τό γρηγορώτερον.

Διάλογος.
—Βρέ άδελφέΐ... δέν μπορεί κανείς νά 

συζητήσμ μαζί σου· δέν Αντιλαμβάνεσαι 
άμέσως τά πράγματα.

—"Εχεις δίκαιονείνε τόση ώρα ποΰ μοΰ 
μιλεΐς καί τώρα μόλις άντελήφΟην ότι εί
σαι Ι’λάξ.

Άντεγράφη έξ ένός λευκώματος.
• Ό άνθρωπος είς τόν κόσμον είνε πάν

τοτε δοΰλος.
• Όταν μεν είνε πλούσιος, είνε δοΰλος 

τοϋ πλούτου του.
• Όταν δέ είνε πτωχός, είνε δοΰλος τοϋ 

πλούτου τών άλλων.·

Διά τούς κκ.Δικηγόρους,’Ιατρούς, Καθη- 
γητάς.Μηχανικούς,Συμβολαιογράφους, Μεσί- 
τας. Δικαστικούς κλητήρας καί λοιπούςέπιστή- 
μονας έπαγγελματίας δεχίμεθα προς καταχώ- 
ρησιν μέ καλλιτεχνικά στοιχεία τάς διευθύν
σεις τωνάντί 50 λεπτών,ώς τάς κάτωθι τοιαύ- 
τας :

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Νικόλαος Αάόκαρης. Όδός Σωζρα- 

τους 13.

Πέτρος Π- Βλαχάνης. Όδός 3ης

Ίω.ΙΙαπα6α<ίιλείοι·, δδό; Δέκα 35.

ΠεοικλΛς Αθάνατος’Λγγελόπον- 
λος, όοός Σοφοκλέους 19.

Ευθύμιος Βελιανίτης, όοός Θεμι
στοκλέους 62.

Ηεόξ>. Βουβόηουλος, όδός Καλάμι- 
δος 10.

Άντώνιθς Κωτόάκης, όδός ’Επικού
ρου 25

ιατρο:

Άλέξ. Άθαν. Αγγελόπουλος. 
παθολόγος, σιφιλιδολόγος, όδός Σοοοκλέ- 

ους 19’

Σπύρος Ζαχαρίτόας,παθολόγος,πλα
τεία σταθμού Ακυρε ίου.

Α- Παππαβαόιλείου, δερματολόγος, 
όδός Άγιου Κωνσταντίνου 34.

ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ειδήσεις.

Τό έν Βούδα-Πέστη κομιτάτου τών ’Ολυμ
πιακών άγώνων εδηλωσε πρός τόν αύτόδι πρό
ξενον τής Ελλάδος ότι δύο τών έν τή είρημένη 
itoXet άθλητικών εταιριών άπεφάσισαν νά μετάσ- 
χωσι τών έν Άθήναις ’Ολυμπιακών άγώνων, 
άποστέλλουσαι είς αύτούς έξ τών προτίστων αύ
τών άθλητών.

— Ό δήμος Παγασών έψήφισε χίλια; δραχ- 
μάς υπέρ τών ’Ολυμπιακών άγώνων.

— Επίσης έν Χανίοις τοϊς Κρήτης γενομένης 
παραστάσεως ύπέρ τών άγώνων συνήχθησαν 
βοάγκα 800.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

Τώρα τήν Τεσσαρακοστήν τά μύδια εινε είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν. Άλλά ή χρήσι; των δέν είναι 
πάντοτε ακίνδυνος διότι ένίοτε περιέχουν δηλη
τήριου. Διά νά είσθε έξησφαλισμένοι όταν τά μα- 
γειρεύητε, ρίπτετε μέσα εις τό ύδωρ ανθρακικήν 
σόδαν, κατ’ αναλογίαν τριών γραμμαρίων δι’ έ- 
κάστην λΐτραν ύδατος.

—Θέλετε νά μή καπνίζουν αί λάμπα*. σας 
τοϋ πετρελαίου; Βρέξατε καλά τήν θρυαλλίδα είς 
0ξός δυνατόν και αφήσατε την νά ξηρανθή πριν 
τήν άνάψητε. Θά ίδήτε τί λαμπρόν φώς θά κά- 
!«Ϊ1·

’Εκτός τών «Καιρών» τοΰ Λονδίνου οΐτινες

τών ετών 1*01 — 1SOK Πω- 
λοΟνται είς τδ Γραφείου τών Ολυμ
πίων (όδός Σταδίου 40) είςτιμήν λίαν 

νήν.

Ή άνικανότης Οίραπεύι-αι δια των κα- 
καταποτίων του 

2)eur Hirsch

1-ΖρίζΟνΤυΛίνη ίκριζόνον τούς κά-ίοιιε 

Βάλσαμον τών Νυμφών 

εζοχον καλλυντικόν τοΰ προσώπου
Τά ανωτέρω εύρίσκονται είς τό ΦαρμαχεΓον 

—ΞΞΞ ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΖΖ= ■
Όδός Κολοκοτρώνη.

Τά ίκλεκτετότερα καί αριστοκρατικότερα ΕΙΔ11 τής 
γραφικής ύλης

Μεγ λη συλλογή Χάοτου
Sports

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ
Έπί χάρτου αγγλικού δςαφανοΰς τά 10ό δρ. 2

. · β’ ποιότητος ■ ·
•Εκτελεϊται καί πδόα τυπογοαφική εργα

σία λίαν ρ,λοκάλως καί τ.μίως «ι« τιμάς συγκαταβα
τικότατα;. ____ ___________ _Οί άγοράξοντβς δ.ά τό Εξωτερικόν 

τοΰ τελωνιαχοϋ τέλους τών 6 λεπτών κατ οκαν έκτος 
των πιτυρων.

ΕΡΓΟΣΤΑΣ1ΟΝ 
ΑΣΠΡΟΡΡΟΥΧΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΙΙΟΥΣ ΓΕΟΥΡΓΑ
Στοπ Μελά dpi1'. 13

’Εκθέτης τής δ-.αρκοϋς βιοτεχνικής έκθέ- | 
σεως. Πάντα τά εϊδη γυναικείων και ανδρικών 
άσπρορρούχων ύπό τήν διεύθυνσιν δοκίμων κοπ- 
τριών. Όλα-, αί μελλόνυμφοι έκεΐ παραγγελ- 
λουν τάς προίκας των τάς οποίας αναλαμθανει 
τ'ο κατάστημα μέ έγγύησιν καί ιδίαν ευθυνην 
του.’Εν τφ καταστήματι ύπαρχε; μεγάλη πα- 
ραρκαταθήκη ετοίμων άσπρορρούχων οι ολα 
τά γένη.

Τιμαί έκτος παντός συναγωνισμού.

ΚΟΜΜΩΤΗ Ρ10Ν 
ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΑΕΙΟΝ

Ληικτ,τρίοΊ ΙΆυροκκοΰ
21 Όδός Σταδίου 21 

[Γωνιαϊον μργαζειον οικίας Ν Κωστή] 
•Αρώματα παντός είδους έκίεκτά. Σάπωνες, Πούδρα., 
Λοξάρια. Κόνεις, Ψήκτρα., Β.ραι εκ των καλλίτερων 
Εργοστασίων Αγγλίας καί Γαλλίας Κολωνία εγχώριος 
αμιλλωμένη πρδς τάς ευρ-παίκας. ί δωρ θυμου δι 
ρωματ.κά λουτρά. Ύδωρ κινίνης

Ειδικός τεχνίτης διά κτενίσματα κυρίων.

ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ

TUN Κ- Κ.

έγκαθιδρύθη τό τελειότερον άθηναικόν

—= ΪΡΓΟΣΤίΛ
Οδοε Σταλιού 18

Αγγλικήν στερεότητα καί Γαλλικήν κομψό.η.α εύρ' 

Ασκεί τι; μόνον είς τό

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

Προμηθευτοΰ τής A. Β. Γ- τοΰ Δ.αδόχου. 
Όόος Σταδίου άριθ W-

Έφθασαν
έξ ’Αγγλίας καί Γα7.λίας εις 
τό παρά τή πλατεία ’Αγίας 
Ειρήνης

_ cga- C71--X0X-
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ 

—say -vs» 'θ’Ν.ΠΥΡΡΟΣ
Έπί τριετίαν τελειοποιηθείς

|ν Παριβίοις
Ό μόνος ράπτης ποΰ καί τους καμπούρηδες τούς

κάνει idouc.ΘΕΛΕΤΕ νά Εχετε κορμιά κυπαρισσένια ; 
τρέξααε έκεΓΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΝ

Όδύ; Γεωργ ού Σταύρον άρΛ. 6, παραπλεύρως 
’Εθνική? Τραπέζης.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΙΑΤΡΟ-ΣΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΝ

Σ. Δ. ΖΑΓΚΑΡΟΛΑ 
Ίατροχειρουγοϋ 

32—Όδός Εύρτπίδου—32 
: Νοΰήματα χειρουργικά. Συφιλιδικά, Νευρ.κά,
' Μητρικά, ρινός, ώτων, λάρυγγος κτλ.
ι Νβώτεοα συστήματα θεραπείας Βα -ηρ 

οβεραπείας. ’< ροβεραπείας Κο.μασοίεραπε.ας Ενε- 
, σοβεραπείας. όζυγονοβεραπείας. μεταλλο-θεραπείβς. Λ 
I ερο-6εραπείας, Τδρο-βεραπειας.
I Ιδιαίτεροι αίθουσαι διϊ τό διάφορα νοσή

ματα πρός θεραπείαν. .
Electricit-i-Massage-Scientifique pulverisations 

inslalatious ecc.
■Ιδιαιτέρα αίθουσα τουμηχανηρ ατος της

ΚΩΝΣΤ. ΤΣΟΎΜΗ
τά τελειότερα καί κομψωτερα μεταξωτά 
manchettes τά όποια κυριολεκτικώς θα τρελ- 
λάνουν κόσμον.

’Εκεί επίσης ευρίσκει τις χιλιων ειδών
Χρυσά «ανέργι®

τά ωραιότερα και ίδιοτροπώτερα 
μ,πουκέτα

καί τέλος παντός είδους φυσικών ά-,θέων^

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΙΑΝΚΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚοε ΤΒΧΝΙΤΗΕ

Παοαπλεύρως πρακτορείου έφημερίδων.
Ό κ Καλλιφρονας γνωρίζων τήν ικανότητα τοσ δι- 

ώρ.σεν αύτόν ύδραυλ.κόν τεχνίτην του δήμου Δβη- 
vat«iv επαξίως.

Α. ΜΠΡΕΛΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΞ ΤΗΣ Β- ΑΥΛΗΣ 

Ιΐλατεία Όμονοίας, παρά τό Θέατρον 
ΔΕΧΕΤΑΙ 

άπό τής 9 π. μ. —ό μ- Η-
—---

Θευαπεύει πάν νόσημα τοΰ κλάδου του

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ
I ΕΠΙ TON Ρ ζω» ΕΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ .1—

τω όδ-ιντοΤατρώ κ· Μπρελη. . , . η Λ,
' Παρά « ίβίω εύρίσκετα. και το απαράμιλλου άλε 

ξίφΟορον. .Κάτω πλέον οί ακαόαρτο·. όβόν.ες.
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TO ,ΠΡΩΤΟΝ ,ΙΔΡΥΘΕΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
τδ πρώτον 

έν τών έν Άθήναις ώς πηδς τήν 
κομύόττητα, ελαφρότητα, Στερεότητα 

τών πίλων τον βοα^ευθέντων
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΚ8ΕΣΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΩΝ 

ΟΛΥΜΠΙΩΝ
ΚΑΠΕΛΛΑ χωρίς ΚΟΛΛΑΝ

Άποζημιοϋται μέ τό 3:πλάσιθν τής τιμής'ό πελάτης τοϋ όποιου άποδειχάη, ότι είχε 

κολλάν.
Κ^κμιπούηλβχαις, Μαλακά «απέλλα 

ΠΑΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
·£{ Παραδίδονται 10 ώρας μετά τήν παραγγελίαν

“« Χαντεϊα— »3β

ΓΑΛΤείΧυΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΖαΜΠοΝ

ΙΙαντσετα καπνιστή
--------------- -
ΚΟΤ.ΤΠΝΊΑ

Λοχχάνιχα καπνιστά 
[Μΐμησις Γαλλική]

—
ΐΛΛτειευτο 

| μΐμησις Βερώνης I

·ζ<
ΠΗΚΤΗ

Λαοδί άκάπνισ ο
---------- -------------------

Γλώσσαι καπνισ-αι

Πρός τήν ανατολικήν πλευράν τής Νέας 'Αγοράς

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ THE Β. ΑΥΛΗΣ

"Ολα τά εΐ’αη τών χοιρινών 

'Εκλεκτή καί Εΰθηνά
Δ Ο Κ I Μ Α Σ A Τ Ε 

διίοι ννωρίίετε νά τρώγετε καλά

-------------------------- ,
Φιλέτο καπνιστόν

ΜΟΡΤΛΔΕΆ

r*·*'—τ*?·»· —«.vAvrawn
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

| μίμησι: Μιλάνου]

:---------~ '’.β
ΕΑΛΤΧΙΕΟΤΟ

[μΐμησις Μιλάνου

ΜΠΟνΝΤΑΙΝ

ύγκι Συωμένο

Γλό»βσαι a la Russe

ΙΙΡΟΤΥΠΟΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ -β^·

ΔΑΜΑΛΙΔΟΚΟΜΕΙΟΝ 
H ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ > 

Καταοτισδέν χατά τά τελε ότερα 'Ελβετικά 
χαί Γαλλικά Δαμαί ιδοκομεΓα. άτινα αυτοπροσώ
πως έπεσκερδη ό χ Δ ΚΛΛΛΙΒΩΚΑΣ, διευ- 
δυνττ,ς αϋ-οΰ, παράγει δαμαλίδα άγνοτάτην ύπό 
αυστηροτάτην άντ.σν,ψιαν παρασχευαζομένην.

Σωληνάρια δια 3—4 άτομα δρ. 1,50
• ' · 6-8 . 2.25
• .16-18 · . 3.50

ΤοΓς κχ. ιατροί;, ραρμαχοτοιοίς. ώς χαί διά με
γάλα «ποσότητας, γίνεται ίχπτωσις 15 0(0-

ΑΠΕΥΘΥΝΤΕΟΝ

Έν Άθήναις παρά τώ ίατρώ Α. Καλλιβωχα. 
όδός Μαινάνδρου, 59, παρά τόν άγιον Κωνσταν
τίνον,

Έν Ηατραις, εν τω φαρμαχειω Καλλτβωχά.
XOIPOMHPIA

■YTr.-

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

KAI ΣΑΠΩΝ0Π0ΙΕΙ0Ν

rG
. ΛΙΑΠΗ

Πο< μηθευτού της ΒαΦλιχης Αύλης. 
F ΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

Οδός 'Ασκληπιού παρα λην Γαλλικήν Σχολήν. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ταρά τά ΧαυτεΓα.

Ίο έπι τής όδου Σταδίου και απέναντι τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ Η ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ τ
ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ και ΚΟΡΝΙΖΩΝ

Ο Θ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ & Κ. ΚΟΤΤΑ Β
Εν Αθηναίε, όδός ΑΙόληυ. έναντι μεγάλυς οικίας Μελά άριθ.

Κάτοπτρα παντός είδους — έπιπλα πολυτελή passepartouts .
'Επίχρυσα πλαιόια εικόνων καί παραθύρων — Φι.ιτ··γραψιαι— 

Έλαιοτνπίαι καί ά,κουαρέλαι — Πλαίσια ίκ πλους κτλ

Ολα εκλεκτά — "Ολα ενθηνά

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΘΟΥ
είνζι τό μόνον τέλειον έτγοστίσιον ποό; κατασκευήν τών χομψζτέίων επίπλων τεαπεζατίζ; 
παντός είδους.— Εν μόνον βλέμμα άοκεϊ όπως πεισΟή τις πεεί τή; οτεοεόττ,τσς τή: έςγασίζς.

Όσοι θέλουν νά στολίσουν τά σπήτια του; ά; τό έπισκεββοΰν, διότι είνζι τό εύθηνοτεοον 
τοΰ είδους του.

Τι ποις «Κοριννιις. Όδ- ς Φωκίων. ς άρι". 5.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τώ χ. Καλλιβωχα 
χαβ’ έχάστην 2—3 1(2 μ μ. "Εκαστον άτομον ί 
εμβολιάζεται δ:' ίδιου καινουργούς νυστεριού. δι’ ' 
ου ούδείς άλλος εμβολιάζεται, Τοιαΰτα νυστέρια 
χρησιμοποιούμενα £ν δι' έκαστον άτομον. έχόμι- 
σεν επίτηδες ό κ. Καλλιβωχα; κατά τό τελευ- ι 
ταΐον έν Ευρώπη ταξείδιόν του

Γ. Ε. ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΩΡΟΛΟΓΟΙ1Ο1ΟΣ ΤΉΣ 

ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
Γρ *>eiai Επισκινα·. ωρολογίων κκ: τών δυσκο/ωτϊρων

ί θεωρούμενων. "Ολα τά μηχανήματα τής ώρο/ογο· 
1 ποιίας είς ενέργειαν πώληπις παντός εΓδους ώρο- 

Ηγίων. Εργασία εγγυημένη.— Όόί·ς Α4«·λ<·υ. '>44.


