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EBAOWIAII ΟΙΚΟ.λ'ΟΜΙΚΗ ΕΙΙΙΗΕ11ΙΊΙΣ1Σ
Ό.τι προεδλίπομεν κατά τήν παρελθοΰσαν έδοομάδα ή μάλλον ο,τι έφοβούμεθα οτι ήθελε συμόή,
αύτό άκριδώ; κοί συνέβη. Λί μετοχαί δήλα δή τή;
Εταιρία; τών Δ-μοσίων Έργων ΰψωθεϊσαι εί; τήν
τιμήν τών 77 δρ.. ύπετιμήθησαν έντό; ολίγων ω
ρών εΐ; δρχ. 65. Λί τής Εθνική; Τραπέζης φθάσασαι εί; 2260 ύπετιμήθησαν μέχρι τών 2230 έν
διαστήματι έπίση; ολίγων ωρών. Ίο δέ Συνάλλαγ
μα μετά τήν διατυμπανισθεϊσαν κατάθεσιν τοϋ το
κομεριδίου, υψοίθη εί; τήν τιμήν τών 1.80.
Λ*, απότομοι αύται διακυμάνσεις είσίν αδικαιολό
γητοι, και μή προερχόμνεαι έκ πολιτικών ή οΐζονο ·
μικών λόγων. Συνιστώμεν, ώστε, έζ νέου προσοχήν
είς τά χρηματιστικά παιγνίδια, καϊ ιδίως προσο
χήν εί; τήν φωλεάν έκείνην έξ ής προέρχονται τά
προστάγματα. Εί; προσεχή ήμών Έπιθεώρησιν θέλομεν διαλάδει εκτενέστερου περί τούτων.
Λί τιμαϊ έν αί; έκλεισε σήμερον τό Χρηματιστή
ριου είσίν αί έξή; ;
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II ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ" ΟΙΚΟΝ
Τό Φύσημα.

Άπο τόν καιρόν ότε ό Σάτυρο; τοϋ μύθου τοΰ
Αισώπου έξεπλήττετο ζαι ήγανάζτει διότι ό όμο
τράπεζες του άνθρωπος έφυσα τά; χεϊρα; διά νά
Οερμάνη τά; χεϊρα; ζαί έφυσα έπίση; εϊς τό πινά
κων ο ά νά κρυώση τό φαγητόν, πολλοί άζόμη ΰπάρχουσιν οϊτινες άγνοοϋσι τον λόγον τοϋ κοινότα
του τούτου φαινομένου. Καί ομω; τό πράγμα εινε
απλούστα ον όταν φυσώμεν τά; χεϊρά; μα;, ύποτίβεται οτι ή εξωτερική θερμοκρασία είνε ψυχρά ζαί
αί χειρέ; μα; παγωμέναι· ή πνοή μα; λοιπόν έξερχομένη έκτου εσωτερικοί τοϋ σώματα; εχοντο; θερ
μοκρασίαν περίπου 37 βαθμών προξενεί αΐσθησίν
τινα θάλπους. "Αλλως τε κατά τήν περίστασιν ταύ
την ουσώμεν ή μάλλον άποπνέομεν δ ά τοϋ λάουγγο; ζαί διά τούτο ή έξερ-χομένη τοΰ σώματος πνοή
δέν αναμιγνύεται αμέσως μέ τόν έξω ψυχρόν αέρα.
Τό εναντίον πράττομεν φυσώντε; είς θερμόν φα
γητόν σπρο'.χνομεν βιαίω; τόν έκ τοΰ στόματος έξ•ρχόμενον άέρα. οστι; αναμιγνυόμενο; μετά τοϋ
έξωτερικοΰ άέρος άποτελεϊ ρεύμα ψυχρότερου. Σκο
πός δέ τή; τοιαύτη: πράξεώ; μα; άτυνειδήτως’ΐπι-

διωζόμενο; ε;νε νά προζαλέσωμεν τήν έξάτμισιν τοϋ
ρευστού, τοϋθ’ οπερ άποτελεϊ τήν πρώτην αφορμήν
τή; άποψύξεως, νά δώσωμεν δέ εί; τό θερμόν σώμα
ποσότητά τινα άέρο:. τήν όποιαν οφείλει νά Οερμάνη
διά τή; άπωλεία; τή; ίδια; θερμότητας. Συμβαίνει
δηλαδή άνάλογον τι μέ τήν χρήσιν τοϋ ριπιδίου τό
όποιον κινούν τόν θερμόν άέρα ζάμνει ώστε ή επα
φή του νά μα; φαίνεται δροσερά διότι τό πρόσωπόν
μα; χάνει μέρο; τή; θερμότητα; του μεταδίδον αυ
τήν εί; τόν άέρα μεθ’ ου έρχεται ε"; επαφήν.

φεύ; Έδουάρδο; Μαρτέν προέπιεν ύπέρ τοϋ οικοδε
σπότου ώ; έξή; :
— Κύριοι, προπίνω ύπέρ τοΰ κ. Ροαγιέ, οστι;
άληθώ: δέν δέχεται τά έργα μας, άλλ'ήμά; δέχετα φιλοφρονέστατα.
— Κύριοι, άπήντησεν εΰφυώς ό Ροαγιέ προσκλίνων, έάν έδεχόμην τά έργα σας, δέν θά ήδυνάμην
νά δεχθώ σά; τόσον καλά.

ΟΠΤΙΚΗ Α.ΓΤΑ.ΤΗ

Τό λοχεία “<>€' ίϊούιιον

Εν τώ πρώτω αριθμώ τοϋ δελτίου άνεφέρομεν
παράδειγμα οπτική; άπάτη; διά τή; μεθόδου τή;
συσχετιστώ; τών γραμμών, παραθέσαντε; καί τά
σχετικά σχήματα.
Ιδού σήμερον καί έτερον τοιοϋτον,. άρκετά περί
εργον, άλλ’ έπίσης άνεξήγητον. Έν τώ παρατεθει
μένη» σχήματι, αί τίσσαρε; κάθετοι καί άκριΓ,ώτ:

— .·1ϊ χαΐ νά μΐιί'πιφττ. Jin,
τά χίμα αι'ττ'ι...
— Τύττ θά ν'χ/': τό άιχαί'Λΐιια >·ά".τμ<.· ότι σονττιιπ... τό Javrinv τώι· ’Λρ·γαιοΓήε·ωι·

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ό Τριβουλέτος, ό γελωτοποιό; τή; αυλής τού
Φραγκίσκου Α’. άπειληθεί: υπό τίνος τών κυλικών
οτι θά τόν ϊσκότωνι ά~ό τό (ν.1ο διότι τόν είχε
περιπαίξη, παρεπονέθη έπ! τούτω εις τόν βασιλέα.
— Έάν έ’χη κάνει; τήν τόλμην, τώ είπεν ό βα
σιλεύ;, νά σέ σκοτώση. θά τόν κρεμάσω ευθύ; μετά
ένα τέταρτον.
— ΆΙ Μεγαλειότατε. ύπέλαόεν ό Τριβουλέτος,
έάν ευηρεστειτιή ΰμετέρα Μεγαλειότης νά τόν "κρε
μούσε ενα τέταρτον πριν !...

Α
Ό μέγα; Ι’οσσίνης παρίστατο εί; συναναστροφήν,
καθ’ ήν μία δεσποινίς, προσκληθεϊσα, έζάθησε παρά
τό κλειδοκύμβαλου έτοιμη νά έκτελέση έ'ί^Εεμάχιον

τη; Σίμιράμιδος.
f
— Δέν ήξεύρετε τί φόβον ποϋ ϊχιο. είπεν αποτει
νόμενη προς τόν Ροεσίνην.
— Λμ’ έγώ I... άπήντησεν έκεϊνο;.

Α

.ταρά.ΐ.Ιιι.ΐυι γραμμαί φαίνονται, ύπό τήν έπίδρασιν
ετέρων μικρών γραμμών, τών μέν ποοσπιπτουσών.
τών δέ διεστηκυιών, αίμέν προσεγγίζονται άλλήλας
πρό; τό μέσον , αί δέ άφιστάμεναι. Τήν έξήγησιν τοϋ
φαινομένου αυτού πολλοί τών σοφών επιχείρησαν
νά δώσουν άλλ" άπένυχον.

ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

Ό άλλοτε διευθυντή; τοϋ^έν (Ικρισίοι; θεάτρου
τοΰ Ωδείου, Άλφόνσο; Ροαγιέ,,παρέίετε συ/νάζι;

— ΓΙώ; επεράσατε χθες εί; τήν συναναστροφήν ;
— Ουφ!... αν δέν ήμουν κ" έγι.'ι έκεϊ. θά έ
πληττα φοβερά !

μεγαλοπρεπή γεύματα εί; τού; φίλου; του, έξ ων τινες ήσαν συγγραφείς ων τά ϊργα δέν έγένοντο δεκτά
εί; τό Οέατρον του.
Εί; εν έξ αύτών κατά τά επιδόρπια
συγγρα-

ΊΙ σκηνή κ»τά τήν καταγραφήν πτωχεύσαντο;
καταστήματος.
Ό Συμβολαιογράφο; πρό; τόν υπάλληλον ;

3

Δελτίον τών Όλυιιπίων
Δελτίον τών Όλυιιπίων
— Γράψε ϊνα μπουκάλι κρασί θηραϊκόν.
Ό 6 π ά λ λ η λ ο ;. — Δέν είναι θηραϊκόν... εί

ναι τή; Σάμου...
Ό - υ [Λ β ο λ α ·. ο γ ρ. — Τή; Σάμου ; !... Ι'.ά
φέρτο 'δώ !...
Μετά πέντε λεπτά :
Ό ίδιο;. — Γράψε ένα μπουκάλι αδειανό I

— Ώραΐον αύτό τό κηροπήγιο·/. κυρία... εύμορφο
άγαλματάκι!... Δέν είναι 'Απόλλων .
ΊΙ νεόπλουτο;.— Όχι, κ'·ριε, είναι άπό
χαλκόν '....

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τά γελοιογραόικδν <Ίιί<·
Τύ Clliu «<’ι·αι ημερολόγιου τοΰ 1896. Άλλά
τί ήμιρολόγιον ! Γεμάτο αχό ευθυμίαν, γέλοια
καί χαραφροσύναν- 0 ήμέτερυη συνεργάτην χ.
Γεώργιον Πώχ θά άχοδειχθή διά τήν εκδόσεων
ταύτην ώς <5 μόνος γνωρίζων νά έκδίδη γελοιογραφιχά ημερολόγια και έχιός ιών θαυμάσιων
δέκα ταχυγραφικών φύλλων τον βιβλίου >·<’/ χεριχλείση ο,τι εΰ'θυμον νδέναται νά χαριιγάγη ό
κάλαμος ϋλοιν τών χαρ' ήμΐν διαχρεχών λογιών.
Εκ τοϋ χρωτοτνχοτάτου μηνολογίου μεταφέρομιν δύο γελοιογραφίας όφειλομίνας ϋχως χα'ι
αί λι,ιχαί είς',τήν ε'χονσίαν καί άχονσίαν συνεργα
σίαν όλων ;ώ>· γελοιογράφων τοϋ χώγκ,ν.

Ή άνικανότης

θεραπεύεται διά τών
καταποτίων τοϋ

2. π 7/ Νερά ί'δαο, δράμα είη χρά&κ 3 καί
μϊρη ίξ·
3. «Στήν ιτιά αχό κάτω·, ειδυλλιακόν δράμα
εϊν χράξεκ 'ι.
Καί τιι τρία άγγελόμενα ϊργα έξετιμήθησαν
ύχό ιών είδότοιν ώς Ιργα ποιήσεων καί τέχνης,
φέροντα την σφραγίδα τής ιδιοφυίας τοΰ ποιητοΰ
αύτών. μετά χαράν δι θά τά ϊχανεόρουν έν ,λιβλίιρ οί φίλοι τών γραμμάτων.
Ή τιμή καί τών τριών ε'ργων ώρΐσθη είς δραχ
μής 5.

Άννίνου, Γρ. Ξ: νοχούλου, Κ. Παλαιό, I. Πολέμη, J. Κορόμηλά, Ν. Λάσκαρη, '. Στρατήγη,
Έμ. Γαλανή, Π. Νιρβάνα, Εφταλώνη καί άλ
λων πολλών. Τύ ημερολόγιου αύτό κοσμούμενου
διά πολλών καλλιτεχνικών είκόνιν. τιμάται Ά
δετου δρ. 3 καί δεμένον δρ. 5.

Έκριζοντυλίνη,ή^χ

··<—

Βάλσαρ.ον τών Νυμφών

Επίσης μετ' ού πολύ ϊχδίδιιαι χαί τό ΗΜΕΡ0Λ0Γ10Ν τοϋ 1896 τοϋ ήμιτίρου συνεργάτου t.
Ειρηναίου Άσνπίου περιέχον πλεΐστα όσα ίίρθρα
και ποιήματα πάντων ιών χαρ’ ήμΐν δεδοκιμασμένων καλάμων.

Ο ΤΡΙΤΟΣ

Ό κ. Κοτσελύπουλος άγγέλει τήν άπό 1ης
χροσιχοΐν Ιανουάριου ϊχδοσιν top χαρ' αύτοϋ χαί
άλλοτε έχδιδομένου "Παιδικοί Περιοδικού» μιτά
εικόνων καί ά/μαναγνώστου {-.Ιην.

Έζεδύθη χερίκομψον καί καλλιτεχνικόν τό
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοϋ 1896 τοΰ κ. Σκόκου, χεριέγοναρθρα, διηγήματα,ποιήματα,χοιμωδίας. σκα
λαθύρματα χΛχ. ύχό τών χκ. Σ. II. Λάμπρου, X.

Dcur Hirsch.

τονν χπ.love.

Έϊεδόθη νέα σατυρική εφημεριςύ «Κεραυνός»
ύπό τοϋ κ. Γ. Καμχιώτη. είφυώς γ,αφομένη.

εξογον καλλυντικόν τοΰ προσώπου.
Τά άνωτέρω εΰοίσζονται εί; τό Φαομακεϊον
Α. ΙΣΑΑΚΙΔΟΓ -^Ξ-

ί'Οδό; Κολοκοτρώνη)
mOTNTAI ΤΤΠΟΓΡίίΊΣΑ

SUB ~

Κάσσαις, Στρίποδα, Συνθετήρια, Στοι
χεία, Ευρωπαϊκά ζαΐ Κεφαλαία όλων τών

Τήν σήμερον Σάββκτον εί; τό μέγα θέατρο/ΆΑηι
νών Οά δοΟή ϋπό τοϋ θιάσου Λεκατ® τό νέον δρά
μα τοϋ κ. Ξενοπούλου, τό έπονομαζιμενον 4 «Τρί
το;». Τό έ’ργον τούτο τοϋ ήμετέρουσυνεργάτου εινε
δράμα δίπρακτου, συγχρόνου ζοινωνζή; ΰποθέσεω;,
δραματικώτατον, μέ ενδιαφέρον πλοιή; καί δέσεω;.
Ό ζ. Αεζατσά; Οά όποδυΟή τόν "Ελενον, ή κυρία
Λεκατσά τήν Κάκιαν. τήν σύζυγόν άτυ καί ό κ. Δα
μάσκο; τόν Κρίτωνα, τόν εραστήν.
Τό δεύτερον αύτό εργον τοϋ κ. Ξτ/οπούλου λέγε
ται ΰπέρτερον τοϋ » Ί'υχοπατέρα». Κατά πάσαν πι
θανότητα οί άναγνώσται τών <ι Όλεμπίων» Οα ευ
τυχήσουν νά “δουν άπό τών στηλών τοϋ περιο
δικού ολόκληρον τό εργον.

είοών, Μηχαναΐ ζλπ.

Πληρο^ορίαι παρ ’ ήρϊν.

Τά μόνα ‘Αγγλικά Κασμίρια
υπάρχοντα έν ΆΟήναι;, εΰρίσκονται μό
νον ίν τώ καταστήματι τών κ. κ.

ΧΑΛΚΏΜΑΤΑ & ΚΑΡΑΜΑΝΏΦ
.’ή ύδ«> Σταδίου όριθ. 35
(ε'νανιι τοϋ Αρσάκειου).

Φεβρουάριος

—·—
ΓΙρομηΟευταί τών ζ. ζ. Χαλζ.ωματά ζαί
Καραμανόιφ είναι τά διασημότερα εργοστάσια

7ο κοτι.1.1ιόν.

τή; Αγγλία;.

ΠΡΩΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ
Έάν μέ εύρη;, ήξευρε, δοΟήσομαί σοι δώρημα
νά μέ πληρή; μέ ϊλα-.ον, μέ καμπανίτην οίνον,
άλλά φοβούμαι εσομνι τοϋ νού σου το άπορη μα
χωρΐ; πολλών κινδύνων.
— Ιπποπόταμον, πίθηκον ή λύκον ;
— Μά νομίζω δτι ϊνα πράγμα ε’σΟε.

-οΠΡΟΤϊΠΟΝ ·Φ"
limo'flMA S
ilMMAOKOMEION

ί

ISov. — ΑΙΝΙΓΜΑ

■’W ...................

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

.V. Κ.

ΚαταρτισΟέν κατά τα τελειότερα Ελβετικά
ζαί Γαλλικά Δαμαλιδοζομε'.α, άτινα αΰτοπροσώπω; έπεσκέφΟη ό ζ. Α. ΚΑΛ ΛIBQK « Σ, δι
ευθυντή; αύτοϋ. παράγει δαμαλίδα άγνοτάτην
ύπό αύστηροτάτην άντισηψίαν παρασζευαζο

Ι'.Ιον. - 1ΣΤΟΡ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΙΙΔΈΙΣ

Αύγουστος

Ποια ημέρα τή; έόδομάοο; ητο ή 25η Μαρτίου τοϋ 1821 ;

Λί όιόασχ-αΛικαΙ μεταβο.Ιαί.
20όν. — ΜΑΘΗΜΑΓΙΚΑΙ ΤΕΡΨΕΙΣ

Νά εύρεβώσι 2 άιιβμοί τό τετράγωνον τών οποίων νά ΐσοϋται πρό; 346 ή δέ διαφορά προ; 104.
2 Ιον. — ΓΡΙΦΟΣ

i

I

μένην.
Σωληνάοια διά
3—'ιάτομα δρ/. !,50
2.25
»
»
6-8 »
3,50
"
»
16-18 “
υ
Τοι; ζκ. ίατρύϊ;, φαρμακοποιοί;, ώ; ζ.αί διά
μεγάλα; ποσότητα;, γίνεται ϊκπτωσι; 15 ‘7„
Ια
ΑΠΕΥΘΥΝΤΕΟΝ
Έν ΆΟήναι; παρά τώ ίατιώ Λ. Καλλιβωζα, οδό; Μαινάνδρου, 59, παρά τόν άγιον

ι·

Ποιον πράγμα οί νέοι βωπεύουσι περισσότερον κατά τήν νεανικήν των ηλικίαν ;

Έχιμηθεόν·

Κωνσταντίνον.
Έν Πάτραι; έν τώ φαρμακε ίο τοϋ ζ. Καλ-

ΤΟΜΟΙ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
τών έτών 1SO1 -02»
Πωλοΰνται εί; τό έν τή όδώ Αιόλου βιβλιοπωλείο·/

Λίαν χροσεγώς έκδίδονται ιά ΣΚΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
τοΰ χ. Δημ Γρ. Καμχούρογλον συγγραφέων τήν
ιστορίαν τών 'Αθηνών χαί ήμιτίρου συνεργάτου.
1 «Τό χαιδομάζωμα», δραμάτιον είς μέρη ά,
ρα βευθέν κατά τόν Ρετσίνειον δραματικόν άγώνα
0WC 1895.

23ον. — ΑΙΝΙΓΜΑ

Τό δενδρινόν μου όνομα δηλοΐ δικά; γραμμάτων,
άν δέ τε; άπηνώ;
Μέ κόψη εί; τό ήμισυ, τού; κλών'.υ; μου φυλάττων
παρίσταμαι άμνό;.

Α. ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ
sic τιμήν άπεσιευτως εύθυνήν.
ΚαΟώ; ζαί εί; τό Γραφείο·/

-------ΤΩΝ ΟΑΥΜΙΙϊΩΝ
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τώ ζ. Καλλιόωκα ί
καθ’ έκάστην 2-3 ι/3 μ. μ. Εκαστον άτομον '
εμβολιάζεται δι' ίδιου ζαινουργοϋ; νυστεριού,
δι' ού οϋδεί; άλλο; ίμβολιάζεται. Τοιαϋτα νυ
στέρια χρησιμοποιούμενα Sv δι' έκαστον άτο
μον, έκόμισεν ίπΐτηδε; ό ζ. Καλλιβωκά; κατά
το τελευταίο·/ έν Εύριόπη ταξείδιόν του.

22ον. — ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο
C©

λιβωζ.ί.

’Ολυμπιακοί άγώνε; δρόμου διά τήν κατχληψιν
μιά; βέσεω; διδασζαλίσση;.
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°ΙΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΑΘΗΝΩΝ J
η
ΒΛΑχΑΝΗ
I

® , 'Μιιχλχικ1
ΓΟδό; Λένορμαν

Ικ,
Μηχανικου
-^οέχτασ’.ς όδο5 ΚολοκννΟοδς)
r?<12-o

σψο

Τό μόνον έν Άθήναις
τέλ< ιον μηχανονργεϊον
μετ' ειδικών μηχανικών
και μηχανημάτων νεωτάτου συστήματος.
Έπι μέτρια άμαιβΰ
καί έν βραχεί χρόνου διαστήματι κατασκευάζει:
πας ό,τζ άνάγεταε

Άτρομηχανάς, ’Ατ
μολέβητας, ’Ελαιο
πιεστήρια, ’Ελαιο
τριβεία, Ύδραντλικάς μηχανάς, Βαρονλκα, Άτμαντλία<·, Στέγας Οιδιιρϋς·,

είς μ.ηχανου4ογζ«ήν
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Δελτίον των Όλυιιπίων

Α. ΜΠΡΕΔ.ΗΣ
•Ο
«I
♦<
•Μ
Η

ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ I ΑΤΛΗΣ
Ι/.Ιατεΐα 'Opcroiat;, παρι τό θίατρω·

ΔΕΧΕΤΑΙ
άπό της 0 π.μ.—li μ.μ.
»

Ηεοαπεύει παν νόσημα τοΰκλάοου του.

Η
*

ΤΕΧΝΗΤΟΙ OAOJTEZ
ΕΠΙ TOS ΠΖΠ5 ΠΗΡ1Ζ0ΙΚ01

Ή
■Η

Ji pli'ai <lt>· /Χόχοι-εαε xjbr, li.I.lii titραπενοκπιι χπί το.τ<>ίΙετοΒ>·οι επ’ α>·τώ>·
Γί£>·>/Γοϊ <W0zr<czaW‘ ΰ.1<ι 6\otti τών xa- *·
rairrpnyrri'iir νρνηιχΰ,ν ϊ.τπύ,Ρ χ. Vidal

00ovxufi>ixavixi>n(mecanicitndontisne>
ζ
παρά τί·> όάοντιΛατρφ χ. Λ/πιέ.Ιη
Η
ΙΙαρίι iij> ίιίί··> ιίρίσχεται rat τό ιίπα- Η
ρ(1]Ι1.1.1'Ί· ό .1 / r ( f/) Η r. ρ ο >Κάτω πλέον οί άκάΟαρτοιοδόντε; !

______________ ________ -________ Ε
γγτχτττττύττ» ντί *

>·ττιοτττχτ
Οίνοηνευιτατοποεΐα

ΕΙΣ ΤΟ

----------------------------------------- -—

ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΓΕΙΟΝ S
ΤΧ12Μ χ. κ.

-4 β®How

Τά τελειότερα οινοπνεύματα, τά μάλλον ανόθευτα
ηδύποτα, τά εζ άληθοΰ; άποσταγματο; οίνου

ΐγκαΟιίρύΟνι τό τελειότερου Ά ηναικόν

------- » ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ* ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ·--------

--------------- ΚΟΝΙΑΚ--------

Όδός Σταδίου 18.

εύρίσκονται έν τω έργοστασίω τού Νικολάου Βαέν Πειραιεϊ παρά τόν κήπον Καραϊσκάκη.

«-

Καί τά βλακωδέστερα κεφάλια ακόμη. yairorrai
πνευματοιδη αρκεί νά τά στέλλουν οί κύριοί των να
κουρεύονται εί; τό

"Ολα τά ’Αγγλικά και Γαλλικά είδη
πίλων εύρίσκονται εις τό

ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜυΡΟΠΗΛΕΙΟΝ
του

ΠΙΑΟΠΟΙΕΙΟΝ ·-----

Ν1Κ0Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΓ

----- · 4 ΠΙΛΟΠΩΛΕΙΟΝ
Ζ, ΣΚΑΜΒΟΥΓΕΡΑ

κείμενον εί; τήν οδόν Σταδίου, κάτωθεν τοΰ πα
ραρτήματος τοΰ ξενοδοχείου τή; Γαλλία; καί άπέναντ: τή; πρώην Πιστωτικής.

Όδός Αιόλου 71.

Δέχεται καί Συνδρομητής.

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ♦

ΖΙ -

κατέκτησε τϊιν Ελλάδα ώς αντιπρόσωπος τών Αιγυ
πτιακών σιγαρέτων τού έν Καϊρω εργοστασίου

• Ν. ΤΣΑΝΑΚΛΗ ·
Δι’ αύτών επίσης κατολίσθησην δλαι αί αϊθουσαι
τών Αθηνών ιιε τά κομψοτεχνήματα Σινικής και
Ιαπωνίας.
ir—’Οδός Σταδίου—Τ
Τό καλλιτεχνικότατου. άρ/αιότατον καί χαταλληλότατον περιοδικόν δια τάς οικογένεια; είνε
Η

WaAO3LAA©3 ΙίδΤΟΛΘΧΙΗ
Περιέχουσα τού; νεωτατου; συρμούςϊτή; εποχή;,
τά καλλιτεχνικότατα έργόχειρα ζαΐ ύλην τερπνήν
ζαΐ όιφέλιμον.

Διευθυντές και έκρότμς
----- > Α. ΑΑΕΞΙΑΔΗ·^—
Συνδρομή έτησία Άθηνώί <$>, 8. έπαρ/λών δο. 9,
'Εξωτερικού φρ. 10.
·'"

Δ. ΠΑΠΑΒΑΣΪΛΕΪΟΓ
JatPOS - ΔEPMA-TOAOrOS
γ» Π«??β1οι; fe6>
Όδός Άγιου Κωνσταντίνου άριβ. 3^.

■■ ■

I

1

%

ΑΤΜΟΜΥΛΟΙ
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ΓΝΗΣΙ A Ν

ΒΡΟΟΓΝ ΣΕΚΑΡ

Δ. Σ. ΛΟΐΜΟΪ’
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ

Τιμολόγιου αλεύρων τοϊς ιιετριιτοϊς·
λεπ. 46
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΑ άρίοτη ποιο'τη
ΨΙΛΟΣΙΜΙΓΔΛΛΑ..............
» 43
» 46
ΑΖΥΜΑ Ρωσσία; εκλεκτή Α'.
ΑΛΕΥΡΑ ΑΑΑ
' ' '’ .
. 41
»
» 33
ΑΑ...
■
πιτυράτα
» 36
Β
δεύτερα,
» 36
τρίτα ..
» 28
ΙΙΙΤΥΡΑ χονδρά ...
» 14
»
ψιλά..........
» 16
Οί άγοράζοντε; διά τι ’Εξωτερικόν άπαλλάσσονται τοΰ τελωνειακοί τέλοο; τών 6 λεπτών
κατ’ οκαν έκτος τών πιτύρωι
'P^l·

οστι; δέχεται τού; ασθενεί; του άπό τή; 8—12
καί άπό τή; 2 1)2—5 καί άπό τή; 7 112—9 μ. μ.

1 17 — όδός· Αιόλου — 147
('Έναντι ΧρυσοσπηλαιωτίσσηςΙ

'Αγγλικήν στερεότητα καί Γαλλικήν κομψότητα
ευρίσκει τι; μόνον εί; τό

Έκ. ~f,i Βασιλικής Τυπογραφίας Ν. Γ. ΙΙΤΆΕΣΗ

ί

4

Δ!

Ί·ίτοδημ.ατοποεεΐον
Α ΙΩ: ΤΣΑΜΗ Α
ΠρομηΟευτοΰ τή; A. Β. Υ. τού Διαδόχου

Όδός Σταδίου άριθ. 45

