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ΊΙ ΐζζαθάρισι; τοΰ τέλους ΝοεμβρίΓ,υ άχολουθή- 
σασα ζαί μέχρι τή; σήμερον έπέφερε ζατά τά; ήμε
ρα; ταύτα; γαλήνην τινα έν τώ ήμετέρω Χρηματι
στή ρίη>.

Πράξει; έγένοττο όλίγισται' ζατ' άζολουβίαν δέ 
τούτον μιζραί διακυμάνσεις ελαβον /ώραν είς τάς 
διάφορον; άξίας. Τό συνάλλαγμα όμως ακολουθεί δι- 
ατηρούμενον εί; τήν τιμήν τών 180 — 179 3/.|. 
Τοΰτο αποδίδεται είς διαφθρου; λόγον;, μεταξύ τών 
όποιων ζαί ή αποτυχία τών έπί τον μελετωμένου 
συμβιβασμοΰ διαπραγματεύσεων, αΐτινες ζατά τά; 
ειδήσεις σπουδαίων δημοσιογραφικών οργάνων {ναυά
γησαν όριστ ζώς. ΓΤλήν ημείς δέν εί'μεθα τής γνώμης 
ότι ή αποτυχία τοϋ συμβιβασμού δύναται νά επίδρα
ση έπί τής τιμής του συναλλάγματος, καθότι, διά 
τάς συνομολογήσει·»; ενός οϊονδήποτε συμβιβασμοί, 
ή εξαγωγή ορισμένου τινο; ποσού χρυσού έχ τοϋ τό
που (τό όποιον δέν δύναται νά ήναι ελαοσον τον 
χατά τό παρόν εξαγομένου έχ μέρους τή; Κυβερνή- 
σεως) βεβαιοϋται, Οτι μάλλον, ζαί καθίσταται όριστι- 
κώτερον ζαί υποχρεωτικόν. "Ωστε άν μή μεσολαβή- 
ση ζαί άλλος λόγος συν τώ συμΰιΰασμώ, συντελε- 
στιχό; εί; τήν ύποτίμησιν, δέν υπάρχει αφορμή πρός 
ύποτίμησιν.

ΊΙ σημερινή ύπερτίμησι; άποδοτέα μάλλον χατά 
τού; χαλώ; πληοοφορημένους, είς τήν έκτακτον αγο
ράν σπουδαία; ποσότητα; συναλλάγματος έχ μέρους 
τοϋ ένταΰθα υποκαταστήματος τής ’Οθωμανική; Τρα- 
~έζη; αξιών ζζί τής αποστολή; αυτού εί; Κων
σταντινούπολη».

Τά τή; 'Εταιρία; τών Δημοσίων Έργων διατε- 
λοϋσινεν τώ αύτώ σημείω. Τά περί δηλώσεω; τή; 
άγορί; λευζολίΟον έζ μέρους τής Smelting Com
pany είσίν αβέβαια καί μάλλον άνανειόσεως αίτη- 
οι; τής Option διεδοθη. II ελπίς όμως ή ή προσ
δοκία μάλλον, διανεμηθησομένου μερίσματος ζατά 
τήν λήγουσαν εξαμηνίαν, διατηρεί τάς μετοχά; εί; 
τήν τιμήν τών 67.

Τό μέλλον αύτών χαί ή εί; τά άνι» ή τά κάτω 
τροπή τής τιμή; αύτών έξήρτηται έχ τή; αποδο
χή; ή μή τή; Option τή ; άνω άναφερομένη; Ε
ταιρίας.

”Λ; ίδωμεν ζαί α; έλπίσωμεν;
Λ: τιμαί έν αί; έκλεισε σήμερον τό Χρηματιστή

ριου είσίν αί έξή;:
Αί τή; Έθνιχή; Τραπέζης... .πρός: δο. 2225
Αί τή; Βιομηχανική;................. it 55
Αί τοΰ Λαυρίου.......................... JI 80
Αί τού Σιδηρ. Α. 11.............. .. υ 306
Λί τοΰ Σιδηρ. 11. Α. 11.......... » 47 'ίσ
Αί τοΰ Σιδηρ. Θεσσαλία;.... » 126
Αί τών Δημ. Έργων............ » 66
Τά λαχειοφόρα τή; Έβν. Τραπ. » 680
Συνάλλαγμα όύεω; έπί Γαλλία; 1.79 5/ε

Άθήναι 7 Δεκεμβρίου 1895.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό Φραγκίσκο; Β’ ταξειδεύιον ποτέ incognito 
κατέλυσεν εΐ; τι ξενοδοχείου καί (ζήτησε θερμόν ύδωρ 
διά νά ςυρισθή. ΊΙ υπηρέτρια ήτι; εσπευσε νά έκ- 
τ-ιλε'ση τήν επιθυμίαν τοΰ αύτοκράτορος, ζομίσασα 
τό ύδωρ, τόν ήρώτησε:

— Δεν μού λέτε, κύριε, αλήθεια είναι ότι είσίε 
εί; τήν ύπηοεσίαν τοΰ αύτοκράτορος ;

— Μάλιστα.
— Καί τί κάνετε;
Ό Φραγκίσκος έοτράφη τότε, μέ τό προσωπον 

πλήρες σαπουνάδα; καί άπεζρίθη ψυχρώς.
— "Εχω τήν τιμήν νά τόν ξυρίζω.

Νέος τ·.: ζωηρό; καί άλκιμος. έζήτησεν ημέραν 
τινα ελεημοσύνην άπό τόν Μαριβώ.

— Διατί, τόν ήρώτησεν ούτος, ένώ είσαι τόσον 
καλά δέν εργάζεσαι;

— Τί νά σά; πώ, κύριε, είμαι τόσον τεμπέλης !
— Νά ! πάρε 10 φράγκα διά τήν ειλικρίνειαν σου !

·*

Ό Πιρών έξερχόμενος τοϋ θεάτρου μετά τήν 
πρώτην παράστασιν τή; τραγωδία; του «Φερνάνδο; 
Κορτέζ» ήτις είχεν άποτύχει, ολίγου δείν έπιπτε τή; 
κλίμαχος. Παρατυχών τι; έσπευσε νά τόν υποστήριξή' 
Ό Πιρών άντί άλλης εύχ αριστήσεω; τώ είπεν :

— "Επρεπε τό έ'ργον μου νά ύποστηρίξη; ζαί οχι 
εμένα I

Ποοπαοιισκευαί.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΔΗΓΙΑ!

Τυρός έκ πατάτας
Θά ηχούσατε βεβαίω; πολλάκι; νά λέγωσι, προ- 

κειμένου ιδίως περί τοϋ έλβετιχοΰ τυρού : Αύτό τό 
τυρί είνε ολον πατάτα. Ίσως τό τοιοΰτο είνε ενίοτε 
πρόληψ·.;· άλλά τό αληθές είνε ότι κατασκευάζεται 
τυρό; έιι πατάτας καί μάλιστα άξιόλογο; καί έπιζη- 

τούμενος, έν χρήσει μεγάλη είς τήν Ηυριγγίαν κα 
μέρος τή; Σαξωνίας, εχων δέ τό πλεονέκτημα τοϋ νά 
διατηρήται νωπό; έπί πολλά έτη, άρχει νά μένη προ- 
φυλαγμένο; εις πίθου; χαλώ; ζεζλεισμένους.

Ιδού πώς παρασκευάζεται : Εκλέγονται γειόμη- 
λα καλή; ποιότητο;, ιδίως τά μεγάλα ζαί έχοντα 
λευκήν τήν σάρζα, καί άφοϋ βρασθώσιν έντός μεγά
λη; χύτρας, άφίνονται ιά ψυχρανθώσιν- έπειτα κο
πανίζονται έντό; ϊγδίου έως ν' άποτελέσωσι πολτόν 
όμοειδή. Ακολούθως προστίθεται γιαούρτη κατ' άνα- 
λογίαν μια; οκά; έξ αύτή; πρός πέντε έκ τού πολτοί 
καί ζυμώνεται τό ολον, άφίνετα·. τό μίγμα έσχευα- 
σμένον έπί τρεις ή τέσσαρα; ήμερα; καί έπειτα πλάσ- 
σονται έξ αυτού τά κεφάλια του τυροί, τά όποια 
τοποθετούνται έντό; μικρών καλαθιών διά νά στραγ
γίσουν. 'Ύστερον, άφοί πρότερου έκτεθώσι ζαί άπο- 
ξηρανθώσι καλώ; εί; τήν σκιάν, τοποθετούνται ζατά 
στροίματα έντό; πίθων ή έντό; βαρελίων, όπου πρέ
πει νά μείνωσι τουλάχιστον δεκαπέντε ήμέρας. "Ο
σον δέ περισσότερόν καιρόν μένουν, τόσον μάλλον εϋ- 
γεστα καθίστανται.

ΊΙ άναλογία τή; γιαούρτη; δύναται ν' αύξηθή εί; 
δύο πρό; πέντε ή καί τέσσαρα. Ή ποιότη; τότε γί
νεται ζαλλιτέρα.

ΑΝΑΚΑΤΩΜΕΝΟΣ 0 ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ

Ανεψιός τις ένυμφεύθη τήν αδελφήν τή; μητρό; 
του, γενόμενο; ούτω σύζυγο; τής γυναικαδέλφη; τού 
πατρό; του. σύζυγος τή; θεία; τον καί γαμβρό; τών 
γονέων του.

ΊΙ νεόνυμφο; είναι έπίση; σύζυγο;τοΰ άνεψιοϋ τη;, 
«όρη τή; άδελφή; τη; καί τοΰ γαμβρού τη;' ό πα
τήρ τοΰ νεονύμφου δστι; είναι επίσης γαμβρό; του, 
έγενετο πενθερό; τή; νεονύμφου, ή δέ άδελφή τη; πεν- 
Οερά τη;.

Τά τέκνα τά όποια Οά γεννηθώσιν έκ τή; ένώσεω; 
ταύτης θά εχωσι μάμμην καί Οείαν τήν γυναικαδέλ
φην τοϋ πατρό; των. ήτι; είναι έπίση; άδελφή τή; 
μητρό; των καί ή μήτηρ τού πατρό; των. ΊΙ μή- 
τηρ τών τέκνων αύτών θά είναι, ταύτοχρόνως. με
γάλη θεία των, άφοϋ είναι ή θεία τοΰ συζύγου της, 
δστις είναι ό υίος τοϋ γαμβροί της. Ό πάππο; τών 
τέκνων αύτών, δστι; είναι σύζυγο; τή; θεία; των, 
γαμβρό; τής μητρό; των καί πατήρ, θά είναι έπίση; 
θείο; των καί αύτά ανεψιοί τοϋ πάππου των. Έν 
ά’λοις λόγοι; όλοι αύτο! είμπορεϊ νά είναι μετ' ού 
πολύ... εϊ; τό φρενοχομείον !

ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

— Βρέ άδελφέ, γιατί δέν χαιρέτισες τόν Γιοίργη 
ποΰ πέρασε ;

— Τάχουμε χαλάσει.
— Γιατί;
— Μέ είπε γέρω-βλάκα.
— "Λ! έχει άδικον. Έσ' είσαι νέο; άχάμη...καί
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Δελτίον τών Όλυιιπίων

■2 Δελτίον τών Όλυιιπίων

πριν περάσουν δέκα, δέκα πέντε χρόνια δέν έχει το 
δικαίωμα νά σέ λέη γέρω-βλάζα!

-tjp-

Ό κύριο; Θ. περατώσα; νέον φιλοσοφικόν έργον, 
τό άνέγνωσε πρό; τήν σύζυγον του.

— Λΐ τό κατάλαβε; ; τήν ήρώϊησε.
— Άκου; έζεΐ !
— ΤΑ I μπράόο, είπεν εύ/αριστηΟεί; ό συγγρά

φει»;, Οά τό καταλάβουν όλοι I

ΜΙΑ ΤνίΑΚΓΖ^ΟΑΙΙΧΓΑΤΑ.

Αυριον έν τή αιθούση τή; Εταιρία; τών Φίλων 
τοΰ Αζοΰ, Οά δοΟή ύπο τοΰ γνωστότατου διδασκάλου 
μαιδολίνου ζαί κιθάρα; ζ. Κυριάκου Μουραμπά, 
θελκτική μανδολινάτα, διά τήν συρροήν τή; όποια; 
ελαίε τά μίτρα του μουσικοδιδάσκαλο; !

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
'II Ιστορία τοΰ ΆλΛ-ΠαΛ® 

Σπυυ. Άυαί'χιντινοϋ.
Τά δάκρυα τϋς ΜιγδαΛηνης.

Δηιχ. Άναστασοποι'ίλον.
ΙΙερΐ δασών. Γ. Κ<$χν<1. 

lisp·, τών έργων αύτΛν Οχ γράύωιεν£ΐ; τύ "ροσεγ;:.

Τό στεροσζοπεϊον, τά ηλεκτρικά ώρολόγια καί αύτό; ακόμη ό ήλιο; Β
γουν δηγόν διά να σημειώνουν τήν πορείαν τών ώρών

, Ά ίΙΡΟΑΟΓΙΑ Γ.
ΏροΜγοηοιοΰ τής A Β.Τ.

£Παιγνιδιον Υπομονής

Αάοετε τεμά/ιον γαρτονίου 25 τετραγωνικών εκα
τοστόμετρων περίπου· κόψατε το ύριζοντ.ω; διά πέντε 
γραμμών εσωτερικών καί κατόπιν ζαΟέτω; δι’ ‘τέρων 
πέντε : τοιουτοτρόπω; Οά έχετε 56 ίσα τετραγωνί
δια. τά όποια κύπτετε διά ψαλλίδο;, άκολουδοϋντε; 
τά; γραμμάς, ει; τρόπον θύστε νά σχηματίσητε τέσ
σαρα L και τέσσαρα ζ.

Πρό; ευκολίαν τή; κοπή; παραδέτομεν τό κατω
τέρω σχήμα:

1 2 27 26 2ο 20
21 3 28 17 18 19
22 4 5 16|32 31
23 24 θ 11| 12 30

9 8 7 36 13 29
10 33 34 3ο 14 15

Π ρώτον Ζ τετράγωνα N J 1. 2. 3, 4, 5
Δεύτερον ζ 0 β 6. 7, 8, 9. 10
Τρίτον ζ η » 11, 12, 13, 14, 15
Τ έταρτον ζ » » 16. 17, 18. 19, 20

Π ρώτον L τετράγωνα Ν“ 21, 22. 23, 24
Δεύτερον L » V 25, 26, 27, 28
Τρίτον L » » 29, 30, 31, 32
Τέταρτον L 9 33, 34, 35, 36.

Τα δύο κατωτέρω κε/ωρισμένα σχήματα, δει- 
κνύαυσι, διά νά μή ύπαρξη λάΟο;, τό μέν τό έν Ζ 
(No 1, 2, 3, 4 ζαί 5| τό δέ τό έν x (No 21,22. 
23 καί 24).

Τά ούτω ζοπέντα 8 μικρά σχήματα, ανακατέψατε 
τα καί κατόπιν παραζαλίσατε ένα ή πλείονα πρό
σωπα ν’ άνασγηματίσωσι τό τετράγωνον. Θα ϊδητε 
ότι, άν μή καθ’ ολοκληρίαν άποτύχουν, μετά πολ

λή; δυσκολία;.Οά κατορθώσουν τόν ανασχηματισμόν.

Αγγλικήν στερεότητα καί Γαλλικήν κομψότητα 
εύρίσζει τι; μόνον εί; το

'νποδηματοποιείον

« ΙΩ: ΤΣΑΜΗ $
ΠρομηΟευτοϋ τή; A. Β. Υ. τοΰ Διάδοχου 

Όδός Σταδίου άοιθ. 4·»

'11, ' θεραπεύεται διά τών
11 GCVLXQCVO καταποτίων τοϋ

Qcur Hirsch.

, ,, ?
Kai τά ό.ρλόγια αυτα είτε εινε 

I )μικρά μαύρα γυναικεία 2| είτε Νί
κελ ανδρικά κα γυναικεία άπο δεκα
πέντε δραχμώνζαί ανω, 3) είτε τοι- 

■ you μεγάλα, σ-ρογγύλα διά ζαταστη- 
. ματα >αί γραφϊα εϊτ: καί Ξυπνητή

ρια όκτόι μόνιν δραχμών, τα όποια 
είναι ικανά νο έξυπνήσουν καί αύτόν

Οίνοπνευμ-ατοττοδΐα

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ

Τά τελειότερα οινοπνεύματα, τά μάλλον ανόθευτα 
ήδύποτα, τά έξ άληΟοΰ; ϊποστάγματο; οίνου

------------ ΚΟΝ ι Α Κ_------------
εόοίσζονται έν τώ εργοστάσιο. τοϋ Νικολάου Βατίστα 
έν Πειοαιεϊ παρά τόν κήπον Καραϊσζάζη.

ΗΣ ΤΟ-»ν--_----------------- —---------
ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ

ΤΩΝ κ. χ.

-«> ΑΒΡλΜΟΠΟΥΑΟΤ&ΑΟΥΜΠΙΒ
έγζαΟιίρύθ'/ι τό τελειότερον Ά'τιναίκόν

------- * ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «-------
Όδός Σταδίου 18.

Γενικός αντιπρόσωπος πωλήσεως έν Κωνσταντινουπόλει : τό Βιβλιοπω
λείου άδελώών No-cion — Γαλατά.

ΜΑΡΟΪΑΗ
τοϋ ΑιαΛόχου

τόν Επιμενίδη·/,δίδονται μέ έγγύησιν, 
οπω; καί προχειμένου διά τά επιδιορ
θωμένα τοιαΰτα τά όποια βεόαίω; δέν 
ήγοράσΟησαν —άφο'ΰ χαλ'.ΰν-απο το 

nP^ACTOnOIEION

Ε. ΜΑΡΟΥΛΗ 

κείμενον έπί τή, όδοΰ Αίολου 144_

-jg^· 'ίΐρ'Αύτ·* μέ εγγύησή “WE

ΟΙΝΟΣ ΚΟΛΑ εφω

°Φ Κείνου
Ό οίνο; ούτο; παρασκευαζόμενο; δι’ Ισπανικού 

οίνου Μάλαζα; περ έχει έν διαλύσει άπαντα τα ε
νεργά συστατικά τών Καρύων τοΰ Κόλα' εινε Λίαν 
όιφέλιμοε κατά τή; νευρασΟενείας. χλωρο.σεω;, α
ναιμία;, δυσπεψία;, γαστραλγία;, χρονοια; διάρ
ροια;, παθήσεων τή; καρδία;, γενική; ατονία; και 
άνικανοτητο;. Έν ΆΟήναι;, παρά τώ Φαρμακείο. 

Κρίνου 171-17. οδό; Αιόλου.
οίνος Κολά Κρίνου

«Φ ΠΡΟΤΥΠΟΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΚαταοτισΟέν ζατά τά τελειότερα Έλδετιζα Ε 
ζαί 1’αΛλιζά Δαμαλιοοζομεία, άτινα αυτοπρο- V 
σοίπω; έπεσζέιΟη ό ζ. A- ΚΑΛΛΙΒαΚΑΣ. οι-■ 
ευΟυντή; αύτοΰ, παράγει δαμαλιοα αγνοτατην | 
ύπό αύστηροτάτην αντισηψίαν παρασζευα,ο 0

Σωληνάρια διά 3-4 ατομα ορχ. 1,50 |
„ » 6—8 “ » -ua >
„ » 16-18 » » 3,50 , I

Τοϊ; ζζ. ιατροί;, φαρμακοποιοί;, -δ; και δια ! 
οενάλα; ποσότητα;, γίνεται εκπτωσι; Ιυ ' I

απεύθτντεον
Έν ΆΟήναι; παρα τφ ιατρώ Α. Αα_λ/.ι-| 

I δωζά, όδό; Μαινάνορου. 59. παρα τον άγιον I 
I Κωνσταντίνον , |
) Έν Πάτρα·.; έν τώ φαρμακείο, του κ. ΚαΛ- I 
I λιδωζά.

_:====*=::==^_ ... - -I 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ παρά τώ ζ. ΚαλλΛο.ζα ι 

I -καθ’ έ.άστην 2-3 ‘/, μ. μ· Εκαστον άτομο. I 
| έαόολιάζεται δι' ίδιου καινουργούς; νυστεριού. 
! δϊ’ οϋ ούδείςϊλλο; εμβολιάζεται. Ιοιαυτα νυ- 
I στέρια /ρησιαοποιούμενα έν δι έκαστον ατο- 
| μονή έκομισεν έπΐτηδε; ό ζ. Καλλιόωζα; ζατα 
! τό τελευταίο·/ έν Εύρώπη ταξείδιον του.

Έκριζοντϋλίνη, Οάστω; έζρϊζόνον

rove xrijovc.

Βάλσαρ-ον τών Ν υ{χφών 

έξογον καλλυντικόν τοΰ προσώπου.

Τά ανωτέρω εύρίσκονται εί; τό Φαρμακείο·/=-Α.ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ^ξξξ
ΐ'Οδό; Κολοκοτρώνη)

"ΤΤΠΟΓΡΑΪίΚΠ®^
Κάβσαις, Στρίποδα, Συνθετήρια, Στοι
χεία, Ευρωπαϊκά καί Κεφαλαία όλων τών 
εϊ3ών, Μπχκνχΐ κλπ.

ΙΙληροδοοίαι παρ' ήρϊν.

Α

Τά μόνα 'Αγγλικά Κασμίρια 
τά υπάρχοντα έν ΆΟήναι;, εύρίσκονται μό- IF 

νον έν τώ καταστήματι τών κ. κ.

ΧΑΛΚΩΜΑΤΑ & ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ | 
ε>· τή ΰϋζ> Σταδίου άριθ. 35 Β

(ίναντι τ<ιϋ Άρσακιίον). Κ

ΠρομηΟευτχί τών ζ. ζ. Χαλκωματά καί & 
Καραμανο.φ είναι τά διασημότερα εργοστάσια Κ 

τή; ’Αγγλία;. 1?

'WWW* WWW W

ΤΟΜΟΙ /Ώ''-·

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
τών ετών 1801 -»Μ.

ΓΙωλοΰνται εί; τό έν τή όδώ Αίολου βιόλιοπωλειον 
2«Γ Α. ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ 

είς rif-ΐην άπισιεύτω<: εύθυνην.
ΚαΟά.; ζαί εί; τό Γραφείον
ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ'

ν

κ

ί

I

'ίΗW ΰ.

Τ δ

Μ hxanikoyI
('Οδό; Αένορμαν 

0^0

Ψ

ιΡ

Τό ηόνον έν Άθήναις 
τέλι χον υηχανουογεΐον 
ίΐετ' είοχκών μηχανικών 
και ηηχανημάτων νεω- 
τάτου συστήματος.

’Επί αετοία duct6ft
καχ έν βραχεί χρόνου <η- 
αστήηατχ κατασκευάζει:

καί δ,τε άνάγεταε

προέκτασι; όδοΰ ΚολοζυνΟοΰ;)

Τ

4
ΙΜηχανικου

Άτιιομηχανάς, Άτ- 
(ςολέβητας, Έλαχο- 
πχειίτήρια, ’Ελαιο
τριβεία, Ύδραντλχ- 
κάς ριιχανάς, Βα
ρούλκα, Άτραντλί- 
ας, Στέγας σιδηράς» 

^Γε^νρας ί
εί?



4 Δελτίον τών Όλιπιπίων

.·'·

ή
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236 -X αφτεϊα -236
Τό πρώτον ίδουΠέν έν Έλλάδι απομένει πάντοτε τό πρώτον 

έκ τών έν ΆΟήναις ώς πρός τήν

κομψότητα, ελαφρότητα, στε,οεότηςα
Τών πίλων του βοαίίυνθέντων εις τήν Ιίαγκόσμιον Έ:0εσιν 

τών ΙΙαοισίων και τήν ’Ολυμπιακήν.

MOOm&A. χωρίς ΚάΔΑΑΙ
Άποζημιούται μέ τό διπλάσιον τής τιμή; ό ιτελά-ζ,ς τοΰ όποιου άποδειχβή οτι ειζε κόλλαν.

Ρεμπούπλικαις, Μαλακά Ιϊ απέλλα
—11ΑΝΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ -«$— 

φ Παραδίνονται ΙΟ ώρας μετά τήν παραγγελίαν φ 
εις τά Χαφτεια—

♦
♦
♦
❖
♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ 
^ΙΦΝΟΣ - ΕΥΒΟΙΑ

Λ 
*Λ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πράκτωρ: ΛΟΓΔΟΒ. ΛΑΜΙΙΕΛΕΤ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥt
7 π.μ. Δι'Αιγιναν, Μέβανα, Ικατά j 
τό βέρο;) Πάρον, Ύδραν, Σπέ
τσα;, Χέλιον, Λεωνίδιον. Άστρο; 
καί Ναύπλιον.
7 π.μ. Δι' Αίγιναν, ΜέΟανα, (κατά 
τό θέρο;). Πόρον, Ύδραν, Σπέ
τσα;, Χέλιον, Λεωνίδιον, Άστρο;, 
καί Ναύπλιον.
7 π.μ. Δι' Αίγιναν. ΜέΟανα (κατά | 
τό θέρος), Πόρον, Ύδραν, Σπέ- 
τσα; Χέλιον. Λεωνίδιον. Άστρο; Τ 
καί Ναύπλιον. γ

Τά πρακτορεία τή; ατμόπλοια; δέχονται έπιόάτα; χαί εμπορεύματα δια τοϋ; 
καί εμπορεύματα διά τό εξωτερικόν έπιδιδαζόμενα έπί

II λειότεραι πληροφορία·. δίδονται παρά τί» γραφείο» τοΰ κ.

ΚΪΡΙΑΚΙ1

ΤΡΙΤΙΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

♦<

Ή

Α. ΜΠΡΕΛΗΣ
ΟΛΟΝΤΟΗΤΡΟΣ ΤΗΣ Β. ΑΠΗΣ

Π.Ιαζιΐα Όμοτοίας, παρά τό Θίατροτ 
ΔΕΧΕΤΑΙ

άπό ζής 9 π.μ.— 4 /ί.μ.
—22—

Θεραπεύει παν νόσημα τοΰ κλάδου του.
ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ

ΕΠΙ ΪΜ ΡΙΖΜ ΣΤΗΙΊΖΟΜΕΧΟΙ

Αί ρίζαι Sir ϊξύγι»·ται .-rAtor. «,ί.ίά θι- 
ραπενοτιαι χαι τοποΟτζοντται ΐ.-ι' ούζων 
τιχτιρτοί SSirttc, xatl’ ϋ.Ια ΰιινιοι zS»· χα- 
ζαστραφίτζωτ ipvaixuir ι .το -,,ΰ χ, Vidal 
SSorz<pqrarixoiJ(meca niciendonlisne) 
,ιαρά τώ ό<5οντοί«-ρώ χ. Α/πρέΑρ

Παρά «<μ ίόίω ινρίσχιζαι xal τό ύπα- 
ράμιΛ.Ιοτ ά. Λ β (I φ θ ο ρ ο ν.

Κάτω πλέον οί ακάθαρτο: όδόντε; !

Η 
V»Ε
Β

.ρΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΟΎ^

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ί π. μ. Δι' Άστρο-". Λεωνίδιον, 
Χέ ιον, Σπέτσα;. Ύδραν. Πόρον, 
Μέβανα, (κατά τό βέρος), Αίγιναν 
και Πειραιά.
ί π. μ Δι' 
Χέλιον, Σπί

"Αστρο;, Λεωνίδιον, 
:σα;, Ύδραν. Πόρον, 

ΜέΟανα (κατά τό βέρο;). Αίγιναν 
χαί Πειραιά.
4 π. μ. Δ·.' Άστρο;, Λεωνίδιον, 
Χέλιον, Σπέτσα;, Ύδραν, Πόρον, 
ΜέΟανα, (κατά τό θέρο;), Αίγιναν 
και Πειραιά.

’; ανωτέρω λιμένα; ετι δέ
. ξένων ατμόπλοιων έν Πειραιεϊ. 
Σερπιέρη. έν τή πλατεία Καραϊσκάχη.

Θελετε νά μάθετε ποιον τό μόνον υγιεινόν, άρω- 
ματιχώτατον, εύ’χυμον καί μόνον αγνόν έκ σταφυλή; 

είναι το τοΰ επί τή; όδοΰ Έρμοι ζαχαροπλάστου

ΠΕΤΡΟΥ I, ΑΛΕΞΙΟΥ 
κατασκευαζόμενον εί; τό παρά τό Μοσγάτον εντελές 
ιδιόκτητον έργοστάσιόν του. καί πωλούμενον ή όκά 
δρ. 2.40, ή φιάλη j .00. Σπεύσατε νά προμηβευβήτε. 

Κατασκευάζονται καί όλα τά εΓδη τών ηδυπότων.

-^•ϊφ *>*πο?*ημ.ατο«θ6ε&ον
ΚΩΝΣΤ. ΒΙΔΑΛΗ φ;-^

57—Όδός Σταδίου—.‘>7
Υποδήματα άνδρών, γυναικών καί παίδων 

απαράμιλλου στερεότητο; καί κομψότητο;
! Δοκιμάσατε !

ΖυΟοπ<ολεϊον α Πανδώρα»
Παρά τά Χαυτεϊα

—Α Λ ΕΞ. ΤΣΙΡΟΝΗ-*—

Ζύθο; εκτάκτου ποιόιητο;—Περιποίησι; εξαιρετική.

’Εκ τής Βασιλικής Τυπογραφίας Ν. Γ. ΙΓΓΛΕΣΗ


