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Κατά τά τέλη τή; παρελθούσης έβδομάδο; τά 
χρ-ματιστικά ήμών έδειξαν ζωηρότητά τινα ώς 
πρό; τά; τιμά; τών μετοχών τή; Εθνική; Τραπέ
ζης· καί τούτο ένεκα όψώσεως τών ήμετέρων χρεω- 

γράφων έν Αονδϊνω κατά τινα; μονάδα;. άποδοθεί- 
ση; εί; τήν πρόοδον τών έπί τοΰ συμβιβασμού δια
πραγματεύσεων, καί ένεκα τών έναύθα διαδοΜντων 
περί τή; όσον οΰπω αίσια; λήξεω; αύτών. Οΰτω 
λοιπόν αί τή; Εθνική; Τραπέζη; άπό 2185 έφθασαν 
εΐ; 2255. Άλλ’ αί περί συμβιβασμού διαδόσεις έξη- 
λέγχθησαν έωλοι άμα τή γενήσε: των καί φαντασκΛ- 
δει;.’ Αί δέ έγκριτώτεραι τών καθημερινών έφημε- 
ρίδων ίσχυρίσθησαν ότι ούδέ βήμα έγενετο προόδου. 
Καί αυτά δέ τα υπουργικά φύλλα έκήρυξαν τά δια- 
δοθέντα ώς πρόωρα, τούθ’ οπερ έσταμάτισε τά; αί- 
σιοδόξου; διαθέσει; τών χρηματιστών, αί δέ μέτο
χοι ήρχισαν πάλιν κλίνουσαι προ; τά κάτω, τιμώ
μενοι σήμερον δρ. 2217.

Τό συνάλλαγμα μεθ’ ολην τήν βεβαίωσιν οτι το 
τοκομερίδιο·/ κατετέθη ήδη, έμεινεν υποστηριγμένου 
εΐ; τα; τιμά; τών 177 */έ—178. Τό τοιοϋτον άπε- 
δόΟη εί; τήν γεννηθείσαν υπόνοιαν ότι καίτοι κατα- 
τιθέν. ούχ ήττον έλήφθη προχείρω; υπό τή; Κυβερ- 
ιήσεως παρά τραπεζικού οίκου, όπως άποδ'θή εν 
βρα/εϊ χρονίζω διαστήματι, προμηθευομένου τούτου 
τμηματικώς έκ τή; αγορά;.

Αί μέτοχοί τών Δημοσίων "Εργων μείνασαι στά
σιμοι εΐ; τα; δραχ. 6'1—66 μέχρι τή; 21 τούτου, 
έδειξαν τάσιν αιφνηδίου υπερτιμήσει»;. φθάσασαι μέ
χρι δραχ. 76 */2—77 συνιπεία δημοσιεύματος τίνος, 
οχετιζομένου μέ τήν Smelling Company, ήτι;, 
ώ; γνωστόν, ήγόρασεν υπό αΐρεσιν σπουδαία ποσά 
λευκολίθου παρά τή; Εταιρίας. "Ας προσέξω σι ν οί 
χρηματιζόμενοι εί; τάς διαδόσεις ταύτας. διότι δέν 
είνε ή πρώτη καί ή δεύτερα φορά καθ’ ήν έκ τοιού
των ειδήσεων ΰπέστησαν σοδαρά; ζημίας έπί τών με
τοχών τής έν λόγω Εταιρίας. 'Η επιτυχία τή; 
Smelling καί αν έξελεγχθή άληθής, δέν φέρει ώς 
άμεσον καί βέβαιον αποτέλεσμα τήν παραδοχήν τοΰ 
συμβολαίου τής πωλήσεω; τοϋ λευκολΐβου. Υπάρ
χουν πολλοί λόγοι δυνάμενο: νά ναυαγήσωσι τήν 
πώλησιν, οπερ άπευχόμεθα. "Λ; μή βιάζονται λοι
πόν ή προθεσμία τής δηλώσει»; πλησιάζει, άν δέν 
ζητηθή καί νέα παράτασι;· καί τά χρηματιστικά 
παιγνίδια, έφ' όσον προσεγγίζει ή λήξι; είνε επίφοβα.

’Ανυπομονώ; αναμένονται οί δημοσιευθησόμενο: 
κατά τον ερχόμενον μήνα ισολογισμοί τών διαφόρων 
‘Εταιριών υπό τών μετόχων καί παικτών. Ανα
μένω,iuv δέ καί ήμεϊ; ανυπομονώ; τούτου;, όπως 
συμφώνω; τώ ήμετέρω προγράμματι έπιληφΟώμεν 
αύτών κατά τό μέτρον τών δυνάμεών μας, καί 
ιδίως έξετάσωμεν τόν τή; Εθνική; Τραπέζης, τή; 
όποιας ή πρόοδος καί τό μέλλον έγκειται έν τώ 
διαρκεί ελέγχω αυτή; έκ μέρους τή; κοινωνία;.

Τό χρηματιστήριον σήμερον έκλεισε μέ αγορα
στά; ώ; ίξής:

Αί τή; Εθνική; Τραπέζης.... πρό; δρ. 2215

Αί τή; Βιομηχανική;............... ι>
Λ ί τού Λαύρ ου......................... ··
Α ί τοϋ Σιδηρ. Λ. I!................ "
Αί τοϋ Σιδηρ. ΓΙ. Λ. II........  >·
Λ: τοΰ Σιδηρ. Θεσσαλία;.... »
Λ ί τών Δημ. "Εργων............... >ι
Τα λαχειοφορα τή; ΈΟν. Τραπ. ι>
Συνάλλαγμα δψεως έπί Γαλλία;

56
88

366
48

126
67

678
1.78

Ή φιλολογία ιιας.

— Καί βίν μοΰ Λίς, xep άστυφί-Λαχα. τί πράγ
μα drt ,,ό μονύΛογοι; την Νεκροθάφτη" ποα γί
νεται τόσος .ίόγ-ος ;

— Νά ! ΐναο, νεχροθάφτητ., πριν πιθανή ό Ροι- 
<5>;ς. ?6a.l.b τόν Λάμπρο νά τον ήίγαΛη Λόγο εις 
Γ0>· Παρναασό...χαΙ νά μην πάνρς τή χάρι νά 
μ' <ig>ia>ic ήσυγ-ο, γ-.ιατί <!>>· ιναι Λιχή σι.ι-όου- 
,ίετά ν' άναχατέ.βισαι ςτ« ΐχχΛησιαστιχά !

II ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Τά ζώα ώς· ζαρόιιετρα.
Τά ζώα τά τε κατοικίδια καί τά άγρια εχουσι τήν 

προαίσξησιν τής μεταβολής τοΰ καιροΰ καί δύνανται 
»ά χρησιμεύσωσιν ώς βαρόμετρα εΐ; μερικά; περι
στάσεις. Οΰτω τά στρουθιά τών αγρών εί; τήν 
προσέγγισιν τής κακοκαιρία; άπέχουσι τοΰ συνήθους 
λαλήματός των. “Οταν αί χήνες καί αί νήσσα·, τα- 
ράσσωνται καί βυθίζωνται εί; τό ϋδωρ, αί όρνιθες 
κυλίωνται χαμαί εις τό χώμα, οί βάτραχο: κοάζω- 
σιν ισχυρότερου καί οί ψιττακοί φλυαρώσ: περισσό
τερον τοΰ συνήθους, ή φραγκόκοτα δέ καί ό ταώ; 
άφίνωσι τά; βραγχνά; κραυγά; των, εινε γνώρισμα 
οτι ή βροχή δέν απέχει.

Έκ τών τετραπόδων, οί όνο:, οί ήμίονοι καί οί 
ίππο: φαίνονται κατεχ,ομενο: υπό ποιας τινο; ταρα
χή; κατά τήν προσέγγισε·/ τή; κακοκαιρίας, ή δέ 
γάτα λειχεται έπιμόνω; καί φέρει τόν πόδα όπισθεν 
τοΰ ωτος.

Ή χελιοόιν έν ώρα καλοκαιρίας ϊπτατα: εΐ; τά 
μεσαία τρώματα τοΰ άέρος. οπού εΰρίτκοντα: τά έν
τομα, έξ ων τρέφεται. Εί; τήν προσέγγισιν τής 
θυέλλη; άνέρχεται πολύ υψηλά, ό»; νά ήθελε ν ά- 
ποφύγη αύτήν. Όταν δέ έπίκειται βροχή ή ό καιρός 

τρέπεται έπί το ψυχρότερο·/, τότε κατέρχεται χα” 
μήλα και σχεδό< έφίπταται τοϋ έδάφου;. δ ά νά συλ
λαβή τά καταπίπτοντα επίσης έντομα.

Όταν οί ιχθύ; πετώσιν έκτος τοΰ ΰδατο; ε’νΕ 
καί τούτο σημείον προσεγγ.ζούσης τρικυμίας.

II άράχνη τών κήπων βραχΰνει καί συνέχει τά 
νήματα δι' ων συγκρατεΐτα: ό ιστό; τη; ενόσω έπα- 
πειλείται βροχή Έάν τά νήματα ταΰτα άπεναντίας 
είνε μαζρά και χαλαρά, σημεΐον οτι ό καλός καιρό» 
θά διαρζέση. Όταν είνε φόβο; βροχή; ή άράχνη 
δέν πλέκε: τόν ιστόν τη;’ έάν και διαρζούσης έτι τής 
βροχή; έπαναλάίη τήν εργασίαν τη.-, σημεΐον ότι ή 
βροχή μετ’ ολίγον θά κοπάση.

Πολλοί άγρόται μεταχειρίζονται ώ; βαρόμετρο·/ 
τόν μικρόν τών άγρών βάτραχ·ν. Τοποθετοϋσιν αύ- 
τόν έντό; αγγείου πλατύστομου, ου ό πυθμήν στρώ
νεται δια χόρτων καί άμμου καί έντό; τοΰ όποιου 
εύρίσκετα: μικρά κλίμαξ. ’Ενόσω διαρκεί ή καλο
καιρία, ό βάτραχο; διαμένει εί; τήν κορυφήν τή; 
ζλίμακος· άμα τή προσεγγίσει τή; βροχή; κατέρχε
ται εί; τόν πυθρ ένα.

’Αλλ* άσφαλέστατο; πάντων οδηγός ώ; προ; τήν 
μεταβολήν τοΰ καιρού είνε ή βδέλλα.

Θέσατε βδέλλαν έντό; φιάλη; ύαλίνη; κατά τά 
τρία τέταρτα πεπ«ηρωμένη; ΰδατο; διαυγούς, φρασ
σόμενης δέ περί τό στόμιο·/ διά πανιού προσδεδεμέ- 
νου. Έάν ή ήμέρα θά εινε εύδία, ή βδέλλα μένει 
συνεσπειρωμένη εί; τό βάθος τή; φιάλη;.Έάν πρό
κειται να βρέξει άνέρχεται εί; τήν επιφάνειαν τού 
•ΰδατο; καί μένει ενόσω διαρκεί ή βροχή. Έάν έπί- 
κειται άνεμο; σφοδρός, συνταράσσεται άδιακόπως. 
Έάν ταπειλείται σφοδρά θύελλα έξέρχετα: έξ ολο
κλήρου τοΰ ΰδατο; καί άναρρυχ αται πρό; τό στόμιον, 
κατεχομένη ΰπο ταραχής, ήτι; έκδηλοϋται διά σπα- 
σμοδικών κινήσεων.

Ή πολίτικη της ίιιιέρας

— Τί .lie θά μΰι; ά'ρησονν y Λννάαειι; νά...
— Έμόνα μ'αφτρταν y 'όιχαΐι: μου χαί παω 

'c τό όιάβοΛο !...

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό στρατηγός Γράντ, μετχ την εκλογήν τ υ ό ; 
προέδρου τών Ιϊνωαένων ΙΙολιτειών τής -



Δελτίον τ<""· Όλιηιπίων
Δελτίον τών Όλν<ιπή·νν

ζής, μετέόη εί; μίαν τών πολιτειών όπου έγένετο 
δεχτός μετ' εκτάκτων τιμών. Τό πλήθος συνωστί- 
ζετο πρό τή; κατοικίας του επευφημούν χαί ό στρα
τηγό; ήναγχάσθη νά προδή εί; τόν εξώστην. Φωναΐ 
τότε πολλά! ήκούσθησαν : «Στρατηγέ, λόγον, λό
γον !... δύο λέξεις τουλάχιστον ! » Καί ό Γράντ 
τότε προσκλίνων εύγενώς άπήντησεν : ο Όχι, χό
ριο1. ! »

Τοιουτοτρόπως είπε τά; δύο ζητουμένας λέξει; 
χαί τό πλήθος άπήλθεν ευχαριστημένου.

-τ—
Ό αμίμητο; γελοιογράφο; Cham παρέθετε ποτέ 

γεύμα εί; τήν οικίαν του, εί; δέ τών συνδαιτυμόνων 
είχε τό ατύχημα νά θραύση έξ απροσεξία; τήν 
έδραν έφ' ή; έχάΟητο. Διά νά επανόρθωση τό χαζόν 
έσκέφθη νά πέμψη ώ; δώρον τήν έπομένην πρό; τον 
οικοδεσπότην κομψήν έδραν ρυθμού καλλιτεχνικού.

Ό Cham άπήντηοε διά τή; έξή; επιστολή; : 
«Φΐλτατε,

υ'Ελαόα τό κομψόν σου δώρον ζαί σέ ευχαριστώ 
άπό ζαρδίας. Όταν εί; τό έξή; έρχεσαι εί; τό 
σπίτι μου νά γευματίϊης, Οά είνε προοδιωρισμένη 
διά σέ ή μάλλον εύθραυστο; έδρα έξ Οσων έχομεν,

»Υ. Γ. ’Αλήθεια, χΟές ό'τε σου έ’σφιγξα τό χέρι 
μού ειπασε τό ένα γάνι·.· νομίζω ότι είνε δίκαιον νά 
μού στείλη; εν ζεύγο; καινούρια».

•■%—
ΊΙ Βασίλισσα τή; Αγγλία; Ελισσάβετ έπισκε- 

φθείσα κατ’ οίκον τόν άρχιζαγγελάριον Βάζωνα, 
τώ είπε :

— Είνε πολύ μικρό τό σπήτι σα; δι’ ένα άνδρα 
καθώς υμάς.

— Μεγαλειοτάτη, άπεζρίβη ό Βάζων, σεΐ; πταί- 
ετε πού μέ έκάματε τόσον μεγάλον ώστε νά μή μέ 
χωρή τό σπήτι μου I»

ΤΟΎ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΎ ΣΑΛΟΝΙΟΎ

Είς τόν στρατώνα δύο αξιωματικοί διαπληκτί
ζονται :

— Είσαι βλάξ.
— Χειρότερο; βλάξ άπό σέ δέν υπάρχει εί; τόν 

κόσμον.
Τήν στιγμήν έκείνην εισέρχεται ό συνταγματάρ

χη;, δστι; άκούσα; τού; τελευταίου; λό ους, αποτεί
νεται αύστηρώ; προ; αύτ-.ύ; λέγω·/ :

— Κύρωι, λησμονείτε ότι είμαι καί έγ<5 έδώ !
-w-

Χαρτομάντι; πρό; τόν συμδουλεύοντα αύτήν.
— Θά τραβίξη; δυνατή φτώχεια μέχσι; ηλικία; 

τριά.τα ετών.
— Καί κατόπιν ;
— Κατό'.ιν Οά συνειΟίση;.

-Κ5Γ-

Χωριζό; τι; εχων τήν σύζυγ ν του βαρέως άσΟε- 
νο σαν,προσέρχεται πρό; ιατρόν.

— Γιατρέ μου, τοϋ λέγει, ή τήν Ο.ραπεύσης ή 
τήν σκοτώσή;, πενήντα δραχμά; Οά σού δώσω.

Ό ιατρό; επιλαμβάνεται τή; θεραπε α; ζαί ή 
άτΟενή; άποΟνήσζει. Μετά τήν κηδείαν ό ιατρό; 
ζητεί τήν πληρωμήν του.

— Δέν εχει; νά λάΰη; τίποτε τοϋ άπαντά ό 
πανούργο; χωρικό; Ποια ήτο ή συμφωνία μα; ; νά 
λάδης τά χρήματα έάν τήν Οεραπεύση; ή έάν τήν 
σκοτώση;. Λοιπόν τήν έΟεράπευσε; ;

Ό ιατρό; σιγά.
— Τήν έσζότωσε; ;...
Ό ιατρό; σιγά πάλ·.ν καί απέρχεται.

ΔΗΜΟΣ ΕΥΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ.— Εικονογραφημένου Ημερο
λόγιου τοϋ 1896 υπό τών κ. ζ. Γ. Δροσίνη χαί Γ. 
Κασδόνη μέ πλουσίαν ύλην καί καθ’ όλα αξιανά
γνωστου.
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ύπό τοϋ 

χ. I. Ε. Μεσολαρά, έχδιδόμενον έγκρίσει τή; ιερά; 
Συνόδου.

ΠΡΩΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ
Ιξόν. — ΑΙΝΙΓΜΑ

Σζεϋοη ιίμί παοίγνωστον ίξ ΐποχής τοϋ 'Ίωζοη·, 
ώσω στοιχιΐα δί/οοσιν sic τ’ Ονομά μόη χίίροη, 
τά τρία π.ίι/>· όφοιρεσοι· χαί γίνομαι ήμίονον.

χαί ίί.Ι,Ια τόαα γοδροη.
Λ". Α'·

14. - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓ1ΚΛ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Πόϋιν ποοή-Ιθιν ή γα.ΕΙιχή παροιμία: Cela rime cojnme misericorde et hallcbarde ?

15. - ΜΑΘΗΜΛΊΊΚΑΙ ΤΕΡΨΕΙΣ

Πατήρ tic sitcsv -pic τ.)>· υιόν του: ‘αάν όπί/ργοτ ίν τώ _γ·ρημβτομ>ν.1αχιω 
τούτω ’/ε-)-3/1-|-'/«-f-'f ε τοΰ τιτρα~3ασϊον. τών τποργονσΰιν όραγμΰ»·, θά 
όχί'ιρχον .68. Πόσοι Λροχμαι <·.πήρ_γο>· ίν τώ χ;.·ηματο^>ν.1αχΐ<ο·,

17. - ΔΙΠΛΙΙ ΑΚΡΟΣΊΊΧΙΞ

‘Επτά λεξεις έχω. λύτα, κ' ή μέν πρώτη έκίηλοϊ 
Θεόν ένα τοΰ Όλυμπου ζαί σημαίνοντα πολύ. 
Δεινόν ρήτορα δ’ ή άλλη τών τυράννων εναντίον 
Καί ή τρίτη θυγατέρα βχσιλέως τών Λυμνίων. 
‘Η τέταρτη δέ σημαίνει ένα μήνα τών αρχαίων, 
τ.λήν ή πέμπτη τί νομίζεις; Θεόν έ'να άπευχταιον ! 
Κράτος τι δέ τής Ευρώπης εινε ή πρωτοτελευταϊα 
χαί Θεά λατρευομένη—ή έδδόμη - ώς ωραία. 
Έ* τών λέξεων δέ τούτων τ’ άρχιζα έάν σύνδεσης. 
Σύγγραμμά τ: τών καλλίστων παρευΟείς θ' άποτελισης. 
Και τά τέταρτα έπίσης το αύτο θά σοί ϊηλώσΓ 
Άντιθέτως όμως ταϋτα πρέπ-.t, λϋτα, νάληφθώσι.

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ : Εί: τά; μαθηματικά; τέρψεις ΰπ’ άριΟ. 3 άντί 45, άνάγνωθι 48. ήτις είνε καί ή, 
πραγματική ηλικία τού πατρό; καί τή; μητρός.

--------------- -------------------------

Έντός της εβδομάδας· έκδίδεται τόL-4 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΓ ΠΟΔΟΓΥΡΟΙ υπο ΜΠΟΕΜ

Ν ΕΩΤΕΡΛI Λ ΓΙΟΛΑΥΣΕί Σ 
(έκ τοϋ Ημερολογίου τοϋ Ποδογύρυυ'.

Τό περιεχόμενο·/ τοϋ περίεργου αύτοΰ ημερολογίου είνε γαργαλιστικώτατον. Έν αύτώ πανηγυρίζεται 
ϋ ποδόγυρο; καθ’ ολας αύτού τά; φάσεις ζαί έξελίξεις. Όλοι οί κομψογράφοι ελαδον μέρος έν αύτώ, όλοι οί 
ποιηταΐ εψαλλον τόν ποδόγυρον χαί όλα αύτά μέ 80 μόνον λεπτά.

ΙΊρ·μη< ευτοΰ lijc // />.?’.

Καί τά όιρολόγια αύτά είτε είνε 
1 )μιχρά μαύρα γυναικεία 2| είτε Νί
κελ ανδρικά ζαί γυναικεία άπό δεκα
πέντε δραχμών καί άνω, 3_, είτε τοί
χου μεγάλα, στρογγυλά διά καταστή
ματα >αί γραφεία είτε ζαί Ξυπνητή
ρια ο«τό> μονον δραχμών, τα οποία 

ικανά νά έξυπνήσο’υν καί αύτόν

τά ηλεκτρικά ό,ρολόγια καί αύτό; ακόμη ό ήλι ; έ
χουν οδηγόν διά νά σημειιόνουν τήν πορείαν τών ώρώ/

Η άνικανότης θεραπεύεται διά τών 
ζαταποτίων τού

Dcur Hirsch.

ΜΑΡΟΪΑΗ>
τοΰ χ/ιαήόχου

τόν ’Επιμενίδη·/,δίδονται μέ έγγύησ ν, 
όπως καί προχειμένου διά τά έπιδιορ- 
θωμεν α τοιαΰτα τά όποια βεΰαίω; δέν 
ηγοράσθησαν — άφοϋ χαλούν— άπό τό

npr-ACrOnOIEION
Ε. ΜΑΡΟΥΛΗ

κείμενον έπί τή οδού Αιόλου 144

ZWF' Ώ4οολόγεα. μέ έγγύησεν

Έκριζοντυλίνη, «ΖΤΧ
το'υρ χαΛόιιο.

Βάλσαμον των ι\ υμ,φών
ΐξο'/ον ζαλλυντιχόν του προσώπου.

Τά άνωτέρω εύρίσκονται είς τό Φαοααχιΐον=-Α.1ΣΑΑΚ1ΔΟΓ~=γ
ΓΟδό; Κολοζοτρώνη)

WWAI ηπογρα™ ςιδη
Κάσσαις, Στρίποδα, Συνθετήρια, Στοι
χεία, Ευρωπαϊκά καί Κεφαλαία δλων τών 
είϋών, Μηχζναι ζλπ.

ΕΙ^.ηροοορίαι παρ' ήρϊν.
Ί

Τά μόνα Αγγλικά Κασμίρια 
τά υπάρχοντα έν Άθήναις, εύρίσκονται μό

νον έν τώ καταστήματι τών κ. κ.

ΧΑΛΚΏΜΑΤΑ & ΚΑΡΑΜΑΝΑΦ
ίν -μ όόφ Σταθίου όριθ. 35 

(ίναντι τοϋ ΆρσαχεΙον).
-ν-

ΓΙρομηθευταί τών ζ. ζ. Χαλκώματα καί 
Καραμανιόφ είναι τά διασημότερα εργοστάσια 

τή; 'Αγγλίας.

ΣΤΠΙ1.\0Γ Γ. ΙΑΤΡΑΚΙΙ

C-S&*
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ/λν

4
4 •^ΠΡΟΤΓΠΟΝΦ" !

IHMOTim »
ιιιιιιιιοκοΜΕΐο\ J 

» 

ί
ΕΧ ΛΘ1ΙΝΛΙΣ

Καταστισθέν κατά τά τελειότερα Έλδετικά 
ζαί Γαλλικά Δαμαλιδοκομεϊα, άτινα αύτοπρο- 
σιόπω; έπεσχέφθη ύ χ. Α. ΚΑΛΛΙΒΟΚ ι Σ. δι
ευθυντή; αύτοϋ. παράγει δαμαλίδα άγνοτάτην 
ύπό αύστηροτάτην αντισηψίαν παρασζευαζο 
μένην.

Σωληνάρια διά 3—4 άτομα δρ/. 1,50 
·> » 0-8 ν » 2.·.γ,
ν » 10-18 » ■> 3,50

Τοί; ζχ. ιατροί;, φαρμακοποιοί;, ώ; καί δια 
μεγάλα; ποσότητας, γίνεται έχπτωσ·.; 15 '7,

ΑΠΕΎΘΎΝΤΕΟΝ
.’Αθήναις παρα -,ό> ίατ,ού Λ. Καλλι- 

δωκά, όδο; Μαινάνδιου, 59, πασά τόν άγιον 
Κωνσταντίνον

Εν Πειραιεΐ έν τώ φαρμαζείωτοϋ κ. Καλ- 
λιόωκά.

ί
■ ΜΒΟΑΙΑΙΜΟΣ παρά τώ κ. Καλλιδωζά 

καθ’ ξ.άστην 2-3 μ. μ. Έκαστον άτομο, 
έμόολιάζεται ίδιου καινουργοϋ; νυστεριού, 
δι' ού ούδεί; άλλο; έμόολιάζίται. Τοιαΰτα νυ- 
στέρ·α χ.ησιμοποιούμενα εν δι έκαστον άτο- 
μον, έζόμισεν επίτηδες ό κ. Καλλιδωκάς κατα 
τό τελευταίο·/ έν Εύροίπη ταξείδιόν του.

ΤΟΜΟΙ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ τών έτών 1891 -05»

: Ιωλούνται εί; τό έν τή όδώ Αιόλου βιδλιοπωλεΐον 
«■r Α. ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ -»3 
είς τιμί/τ άπιεπεύτως εύθνν^ρ·. 

Καθώς ζαί εί; τό Γραςείον
---------- I’QNI ΟΛΥΜΠΙΩΝ
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΓΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΝΗ

XI ηχλχικου|

ΓΟδύ; Λένορμαν

Τ

Τό μόνον έν Άθήναις 
τέλι ιον μηχανουργεϊον 
μετ ’ ειδικών μηχανικών 
και μηχανημάτων νεω- 
τάτου συστήματος.

’Επί μέτρια αμοιβή 
καί έν βραχεί χρόνου δι-
αστηιιατι κατασκευάζει: 

χαί δ,τι άνάγεταε

ή
Μηχανικού "

π.σοεχτασι; οδού Κολοκυνθούς) 
€7-^0

Τ

’Ατμορηχανάς, Ατ
μολέβητας, Ελαιο
πιεστήρια, Ελαιο
τριβεία, Ύδραντλι- 
κάς μηχανάς, Βα- 
ροΐίλκα, Άτμαντλί
ας, Στέγας όιδηρας, 
Γέφυρας

ί

εες μηχανουργεκήν.



Δελτίον των Όλυιιπίων

ΣΑΛ ΤΣΙΣΟΊΌ

11 αντσέτα καπνιστή

ΚΟΤίΠΊΝΙΑ

Λουκάνικά καπνιστά 
(αίαησι? Γαλλική»

ΣΑΛΤΣΙΧΌΊΌ
(μίμησι; Βερώνη;)

ΠΗΚΤΗ

Λαρδί άκαπνιστο

1 'λώσσαι καπνισταί

ΛΟ1ΚΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΪΤΟΪ ΤΗΣ ΜΣΙΛ. ΑΤΑΗΣ
1 ΙΙρ'ς τήν Άνατϋ.Ιιχήν π.Ιινράν τήκ Xiar. Jj'opfic

"Ολα τά είδη τών χοιρενών 
’Εκλεκτά και Εύθηνά.

ΒΤΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕΤ»
όσοι γνωρίζετε νά τρώγετε χαλά.

ΖιΔίιιι Ι1Χ

ΦίΛετο καπνιστόν

ΜοΡΙΛΔΕΛΑ

Λουκάνικα 
(μίμησι; Μιλάνου)

ΣΑΛΤΣ4ΣΟΤΟ
Ιαίμησι; Μιλάνου)

MIKJI .X ΙΛΙιΧ

Ξύγκι Λυωμίνο

Γλώσσαι ά la Russc

ΧΟΙΡΟΜΕΡΙΑ

tti t ί
X ------------------------- -Η
X

X
X 
χ 
χ
5

X
X 
♦4
X
X
X 
χ

Α. ΜΠΡΕΛΗΣ
ΟίΟΙΪΤΟΝΤΡΟΣ ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ 

il.latrta Όματιιίας, παρά τό Oiatnov 
ΔΕΧΕΤΑΙ 

άπό τής 9 π.μ.— 4 fi-p.

χ
Η

f-

θεράπευε: πάν νόσημα τοϋ κλάδου του.
ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟδΟΝΤΕΣ

ειιι ran ριμ» ςτιιιίζομεκοι

Ji p/’i.in Λίν ίξάγι/τται .τ.ίεοκ, ό.Ι.Ιιι θι- 
ρα~τι:ονται χαί κο.τ<·Λ εοϋιτπε »'.τ' οι’-ώ>· 
rrywittl «5<M»r»c χαό' o.la όμοιοι τώ»· χα- 
ταστραφίπίον ιρκαιχΰιν ί·π·> ηϊ· χ. Viiilll 
Μοντομηχα rixaiifmecaiiiciendonlisne) 
παρά tip οιίονεοίοηρώ χ. ΜπρίΑιι

ΙΙαρύ τζ> ϊόίιρ ivpiaxtrai xal τύ ιίπα- 
ρυιιι.ϊ.Ι,.ν « .ί ί f i 'p & <ι ρ ο ν.

Κάτω πλέον οί ακάθαρτο: όδόντε; J

Η· 
Η 
> 
►*
Κ 
X

Ν
ΟένοπνευματυποιΐαΙΚΟΛΑΑΎ ΒΑΤΙΣΤΑ Κ-

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ

Τά τελειότερα οινοπνεύματα, τά μάλλον ανόθευτα 
ηδύποτα, τά έξ άληθοϋ; άποσταγματο; οίνου

------------------ ΚON IA Κ ------------------

εύρίσκονται έν τώ έργοστασίω τοϋ Νικολάου Βατίστα 
έν Πειραιεϊ παρα τόν >ήπον Καραϊσκάκη.

"Ολα τά ’Αγγλικά και Γαλλικά είδη 
πτίλων εύρίσκονται εις τόΠΙΑΟΠΟΙΕΙΟΝ ·- - - - -- - - - - · & ΠΙΛΟΠΩΑΕΙΟΝ Ζ. ΣΚΑΜΒΟΤΓΕΡΑ 

'Οδός Αίολον Ί1.

«=ΙΣ Ο

ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
ΤΏΝ κ. Κ-

ΐγζαΟιόρϋΟη τό ·. ε > ειύτιρ-.ν Ά'-ηναίκόν

------- ά ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ* ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «-------
Όδός Σταδίου 18.

Καί τά βλακωδέστερα κεφάλια ακόμη, φαίνονται 
πνευματοιδη αρκεί να τά στέλλουν οί κύριοί των νά 
κουρεύονται εΐ; τό

Κουρειον και Μυροπωλείου 
τοϋΝΙΚΟΛ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΓ

κείμενον εί; τήν οδόν Σταδίου, κάτωθεν τοϋ πα
ραρτήματος τοϋ ξενοδοχείου τή; Γαλλίας καί απέ
ναντι τή; πρώην Πιστωτική;.

Δέχεται και Συνδρομητής.

ΠΑΝΤΟΠίΙΛΕΙΟΝ
Παρά τήν Νίαν Αγοράν ΔΗΜΟΥ K0TSQNH

' ΕτρωδιασμΙνον μΐ 5.1α τά ix.Uxta 
εΐ’όη :

’Αποικιακά, Όσπρια, Παστά ζλπ.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΕ

ΒΟϊΤΓΡΟΝ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ 
έξαισία; ποιότητο; 

άμιλλιΰμενον μέ τά καλλίτερα.

I
1

ϊ

■ Ι\ 
ο ♦ 0 Κ. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ♦ 1

κατέκτησε τίιν Ελλάδα ώς αντιπρόσωπος τών Λίγν- Ή 
πτιακών σιγαρέτων τοϋ έν Κα’ιρω εργοστασίου *Q

φΝ.ΤΣΑΝΑΚΛΗφ J
Δι' αύτών έπΐσιις έστολίσΟησαν ίίλαι αί αΐθουσαι 0] 

τών 'Αθηνών ιιέ τά κοιιιίτοτεχνήιιατα. Σινικής και 0 
’Ιαπωνίας. Α

, Ύ—Όδός Σταδίον—Τ \(15

Τό καλλιτεχνικώτατον, άρχαιότατον καί καταλλη
λότατου περιοδικόν δια τά; οικογένεια; εινε 
________ Η

ΓΙεριέχουσα τοϋ; νεωτάτου; συρμού; τή; εποχή;, 
τά καλλιτε/νικώτατα έργόγειρα καί ύλην τερπνήν 
καί ιόφέλιμον.

Διευθυντής και έκδοτης
----- Α. ΑΑΕΞΙΑΔΗΣ *---------

Συνδρομή έτησία ’Αθηνών δρ. 8, επαρχιών δρ.9, 
Έξωτερικοΰ φρ. 10.Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΓ

JatPOS “ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 
<?} ίάσας ίν ΠαρισΙ«ι; ζβ*

Ό3ό; 'Αγίου Κωνσταντίνου άριθ. 34.

1 ΑΤΜΟΜΥΛΟΙ

Δ. Σ. ΛΟΐΜΟΪ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ

Λ

λεπ.
»
»

Tin·'λόγιαν αλεύρων τοϊς ιιετριιτοϊς
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άοίστη ποιότης
ήλοςιμιγδαλα............
αΖΥΜΛ Ρωσσία; εκλεκτή Λ’.. 
ΑΛΕΥΡΑ

»
ν
»

ΠΙΤΥΡΑu

ΑΛΑ' ., 
ΛΑ'... 
πιτυράτα 
δεύτερα., 
τρίτα .. 
χονδρά . 
ψιλά ...

............................. » ό” 

............................. » 36 

............................. » 36 

.......................... » 28 

............................. » 44 

.......................... » <6 
Οί άγοράζοντε; διά τό 'Εξωτερικόν άπαλλάσ- 

ϋ τέλου; τών 6 λεπτών 
ΰρων.

σονται τοϋ τελωνειακό 
κατ' οκάν έκτο; τών πι

ΓΝΗΣΙ“ 7ST

IB™ ΒΡΟΟΤ Ν ΣΕΚΑΡ 
ιιόνον ό ίατοός κύριος 

-ΗΜΜΣ Σ. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ— 
οστι; δέχεται τού; ασθενεί; του άπό τή; 8—12 

καί άπό τής’ 2 1)2—5 καί άπό τής 7 4)2—9 μ. μ.

1 ί 7 — όδός Α ΐόλου — 14ί 
("Εναντι Χρυσοαπηλαιωτίσση;)

Άγγλ.ικήν στερεότητα καί Γαλλικήν κομψότητα 
ευρίσκει τις μόνον εις το

Ί·ποοημ.ατοποιεδον 
ί ΙΩ: ΤΣΑΜΗ <

Προμηθευτοϋ τή; Λ. Β. Υ. τοϋ Διαδόχου
Όδός Σταδίου άριθ. 45

Έκ τής Βασιλικής Τυπογραφίας Ν. Γ. 1ΓΓΛΕΣΙ1


