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Β. ΓΑΒΒΙΗΛΔΔϊϊΒ z.iEV©-ytrnis:

—ΓΡΑΦΕΐΟΝ, ΟΔΟΣ ΜΟΤΣΛΝ, ΆριΟ. 178, απέναντι τής οΐ/.ίχς Φιλήμονος παρά την Πλατείαν Συντάγματος.—

ΦΡΟ¥—ΦΡΟΓ

Κατάοτχσις διανοητική τοΰ κ. Α. Κουμουνδούρου.
Συμπέρασμα έκ τής περί σιδηροδρόμου Πατρών άγορεύ- 

σεώς του :
Εις τήν αρχήν τοΰ λόγου του δ κ. Κουμουνδοΰρος εί

ναι ύπέρ των εύρέων σιδηροδρόμων, είς την μέσην κατά 
τών στενών καί είς το τέλος ύπέο τών στενοτέοων.

Είς χωροφύλαξ έν Ζακύνθώ έφόνευσεν ένα λιποτάκτην 
50 Ζακυνθινοί επέπεσαν κατά τοΰ χωροφύλακος και μό
νον τόν έκακοποίησαν. Καί ήμεϊς ώς τώρα νά έκλαμβά- 
νωμεν τόσφ επικινδύνους άνθρώπους τούς Ζακυνθινούς !

Τήν ύπό τοΰ κ. Καλλιγά υποβολήν νομοσχεδίου περί 
χορηγίας συντάξεως είς τούς έγγόνους τοΰ Λαζάρου Κουν- 
τουριώτη καί τάς χήρας τών υιών αύτοϋ ζωηρώς έπιδο- 
κιμάζομεν, 'Οφείλεται είς τούς απογόνους τοΰ μεγάλου 
Υδραίου ή μικρά αύτή έκδήλωσις εθνικής εύγνωμοσόνης. 

Ή Βουλή μετ’ ενθουσιασμού Οά ψηφίσν» τό νομοσχέδιον, 
άναμιμνησκομένη τά εκατομμύρια, τά όποϊα κατέβαλεν ό 
Κουντουριώτης είς εύδοκίμησιν τοΰ άγώνος.

Αί Αθήνα·. έχουν ίπποσιδηροδρόμ.ους· αί Πάτραι θά 
έχουν καί ή Σ ·ρα ή μαυρομάτα καί γαλατένια Σύρα, 
θά εχγι προσεχώς υπηρεσίαν λεωφορείων, χάρις είς τήν 
δραστηριότητα τοϋ άληθοΰς άμερικανοΰ πολίτου Νεύτω- 
νος, όστις άπό τίνος συνέδεσε τό όνομά του είς τήν ώραιο- 
τάτην νήσον μέ τά ώραιότερα πράγματα, όλα εύρωπαϊκά, 
Ζυθοπωλεϊον, ού άντίτυπον δέν έχομ.εν εν ’Αθήναις, Ξε- 
νοδοχείον ζηλευτόν καί εν 'Ελβετία, καί τώρα κομψά καί 
πλούσια λεωφορεία διά τάς μυθικάς έξοχάς τής Σύρου, 
έντός βράχων άνακυπτούσας καί όμως χλοεράς καί μέ έ- 
παύλεις καί μέ κήπους καί μέ κρύα νερά. Είς τόν κ. Νεύ- 
τωνα εύχόμεθα πλήρη έπιτυχίαν Οά είμεθα πάντοτε οί 
πρώτοι κήρυκες τών επιχειρημάτων του· άλλά Οά τά χα-

λάσωμεν μόνον, έάν μέ τήν άνάπτυξιν τών μέσων τής 
συγκοινωνίας βάλγι χέρε είς τήν ρωμαντικήν γαϊδουρο
καβαλαρίαν τής νήσου, ύπενθυμίζουσαν καί ήμΐν ούκ όλί- 
γας άναμνήσεις. Λαμβάνομεν ύπό τήν προστασίαν μας τά 
αφελή ζώα, τών όποιων τά νώτα ανέγραψαν επί τής έπι- 
δερμίδος των φρικασμόν έξ ηδονής άπό τόσας θερμάς άνα- 
βάτιδας.

Ό εύλογημένος ’Εδμόνδος Βρουέτ ! Τί μπαίνει σέ έξο
δα ; Δέν έστρεφεν οσον ήθελε τά νώτά του πέρυσιν είς τό 
θέατρον ; Διά τό κοινόν τά νώτά του έχουν τόσην σημα
σίαν όσην καί τά μή νώτά του. Άρκεϊ νά τά διάτηρή 
πάντοτε είς ελαστικήν κατάστασίν διά νά τοΰ χρησιμεύ
σουν είς τήν τέχνην του.

Όσα είναι τά γράμματα τοΰ αλφαβήτου, ήσαν καί φί 
διαγωνισθέντες, όπως καταλάβωσι δύο κενωθείσας θέσεις 
έν τφ ύπουργείω τών ’Εξωτερικών. Οί περισσότεροι έξ αύ
τών μόλις εύρίόκοντο εί; φιλικά; σχέσεις μέ τό Sv γράμ
μα τοΰ άλφαβήτου, οπερ άντεπροσώπευον.

’Απανθίσματα έκ τών χειρογράφων τών διαγωνισθέν- 
των διά τήν Οέσιν γραφέως παρά τφ ΰπουργείφ τών 'Ε
ξωτερικών.

«Directoire» έγράφη «Direct roi», μετεφράσθη Ό 
δεευΟύνων βααελεύς.

« Ιππων ωνίων* έγράφη «'ίππων όνίων» καί μετεφρά
σθη ήμ,εόνων.

«Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν τής έξΕρέτου πρός ύμάς 
ύπο/ ΕΙψεώς μου».

Ή τυχοδιωκτική μνήμη μας έλησμόνησε νά άναγράψγι 
τήν επάνοδον είς Ιταλίαν τοΰ λογιου Έομοΰ ’Αγησί
λαου Γεαννοπούλου, του θείμοΰ καί εύφαντασιώτου 
άνταποκριτοϋ τών «Νέων ’Ιδεών» καί τοΰ «Μή Χάνεσαι». 
Τί τύχη ! Αύτός ύπέρ πάντα άλλον συνάδελφόν του πε
ριέγραψε πρό διμηνίας περίπου τό τελευταΐον προσκύνημα 
τοΰ ζωντανού, άλλά σπαραχτικώς ζωντανού, Γαριβάλδη
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καί αυτός πάλιν άνεχώρησε τοσον εγκαίρως, ινα πχραστη 
ώ; λάτρις του είς την άποθέωσίν του εν τώ Πανθέω. Τό 
έλλη νικάν δημόσιον θ’άναγνώση έν ταΐς «Νέαις Ίδέαις» 
τήν έχλεκτήν πεζογραφίαν τοΰ χ. Γιαννοπουλου περί τής 
τόσω πανδήμου τελετής.

Αύτά μάς τά έπιστέλλουν έχ Σύρου :
Ή σκηνή έν τώ άπό Κωνσταντινουπόλεως είς 'Αθήνας

αύστριαχω άτμοπλοίφ Mars.
θί έπιβάται ολοι έπιβιβάζονται. Τό άτμόπλοιον είναι

έτοιμον πρός άπόπλου», δπόταν τελευταίοι καταφθάνουσι 
δύο λέμβοι περιέχουσαι ή μέν έξ έπιβάτας, ή δέ ένα. Οί 
ίξ ήσαν ό έν Καυκασία τέως Πρόξενος Παπαδόπουλος, 
μετά τοϋ γιασαξή του χαί τεσσάρων άρχουδίων, άτινα 
κομίζει ώς δώρον τω Βασιλεϊ, ευχαριστήριον έπί τή είς 
Χίον, ώς Προξένου, μεταθέσει του. 'Η ετέρα λέμβος περι
έχει μίαν ηθοποιόν Γαλλίδα, μεταβαΐνουσαν είς τήν πα
τρίδα της ’Αλσατίαν.

Τό άτμόπλοιον άπήρεν. Έν δέ τφ γενομένω πατάγφ, 
έπί μέν τοΰ καταστρώματος, ύπό τινων χορυβαντιωντων 
Τουρκαλβχνών, έν χοαυγαϊς και όργάνοις, ύπ’αΰτό δέ ύπό 
τής μηχανής χαί τών βλασφημούντων ναυτών ή τών χαρ- 
τοπαιζόντων έπιβατών, ό Ελλην Πρόξενός ΙΙαπαδόπου- 
λος έρωτιχά έροιπτε βλέμματα, πρός τήν Άλσατιανήν ά- 
οιδόν χαί τάς Κιρχασιακάς . . . άρκτους του.

"Αγγλος τις παραχαθήμενος, άχούων τ’ όνομα τό ψιλόν 
"Ελληνος Προξένου, κομίζοντος δώρα άρχούδια είς τόν 
βασιλέα, έπεθύμησε, φαίνεται, τήν γνωριμίαν του.

Τώ απευθύνει τόν λόγον αγγλιστί. Ό Πρόξενος τόν 
θεωρεί άσχαρδαμυκτεί. Γαλλιστί. Πάλιν τόν θεωρεί. Ό 
Άγγλος βεβαίως άμηχανεϊ. Ευτυχώς είδε διερχόμενον 
"Ελληνα λαλοΰνταπολλάς εύρωπαϊχάς διαλέκτους,όν καλεϊ.

Ό φίλος μου — διότι αύτός ήτο, όστις μοί άφηγήθη τ’ 
4vQ__παριστά τόν Άγγλον πρός τόν "Ελληνα χαί διερμη
νεύει τά συνήθη. Ό Άγγλος απορεί διά τό τοιοΰτο είδος 
τοΰ Προξένου χαί άνυπομόνως έρωτά :

__ 'Οποίαν λοιπόν γλώσσαν λαλεΐ ό κ. Πρόξενος ;
Ό φίλος μου έρωτά αύτόν, δστις άπαντφ δτι γνωρίζει 

ολίγα τσερχέζιχα, δσον νά κάμη τή δουλειά του.
Κατά τήν άποβίβασιν είς Πειραιά, αί άρκτοι τοΰ Προ

ξένου εύρέθησαν τρεις. Καί αί τρεις άρρενες. Έχάθη, έ- 
κλάπη ή μία, ή θήλυς, ή καλλίτερα. Ό χ. Πρόξενος έν 
απελπισία τίλλει τήν κόμην.

__ Καί τί θά γίνω ; Και μέ τί πρόσωπον θά παρουσια-
σθώ είς τόν βασιλέα ; Πώς νά τοΰ πώ δτι άχοιβώς μου- 
λειψε ή θηλυκιά αρκούδα : Δέ μοΰ χάνονταν καλλίτερα 
τ’ άρσενικά ;

"Ολοι γίνονται άνω κάτω. Τρέχουν έδώ, έκεΐ, έρευνοΰν. 
Ουδέν.

Ό πλοίαρχος διατάσσει ανακρίσεις καί έρεύνας. Οί θα
λαμηπόλοι έρευνοΰν τά θυλάκια τών έπιβατών... Ουδέν.

__ Περίεργον, λέγει ή ηθοποιός, έάν έλειπεν είς έπιβά-
της,ήτο φυσικόν, θά έλέγομεν δτι τόν έφαγαν τ’άρκούδια, 
ή δτι έπεσεν είς τήν θάλασσαν. Πλήν έν άρκοΰδι νά 
λείπη έκ τοΰ κλωβοΰ. Αύτό δέν τρώγεται . . .

Ό Άγγλος πληροφορείται τό συμβάν.
— Πώς, λέγει, ή ηθοποιός Γσως τώφαγεν. Αύτή ά- 

πεορόφησε τόν νοΰν του. Ίσως καί τήν άρκτον. Οπωσδή
ποτε ιδού ή εύκαιρία νά τήν άναπληρώση. Έφερε τέσσα- 
οας καί αύτός πέντε. Τώρα έμειναν πράγματι τέσσαρες. 
"Ας είσέλθη είς τον κλωβόν αυτός, (' · στορε/.ώτατον).

Κατ’αύτάς έξήλθον είς περίπατον κύνες λυσσώντες, δι
ότι, καθά ήκούσαμεν άπό τούς ιατρούς τής Άσι υνομίας, 
περιήλθεν είς γνώσίν των τό φιάσκο τοΰ χατηγορητη- 
>ίου. Έδήχθησαν τέσσαρες έως πέντε, μεταξύ τών όποιων 
καί είς άτυχής τυπογράφος, καί μετηνέχθησαν είς τό Νο- 
σομεΐον. Ό κ. Κοσσονάχος δέν πιστεύομεν |νά τούς άφήση 
πλέον έλευθέρους τούς αδέσποτους χύνας ώς έπιχειρήματα 
κατά τής έλευθέρας κυκλοφορίας τών κυρίων Σωτηροπου- 
λου καί ΙΙαπαμιχαλοπούλου.

Χαίρομεν πολύ, διότι ή Περιστέρα ήρχισε νά γίνεται 
δημοτικωτάτη παρ’ άπασι τοΐς κοινώνικοΐς στρώμασιν. Η 
καλή κυρία Μ. τήν προσεκαλεσεν είς τήν οικίαν της, τήν 
έφίλησε θερμά καί τής έκαμε διάφορα δώρα. Καί άλλαι 
κυρίαι μεταβαίνουσιν είς τόν φιλόξενον πύργον τοΰ κ. Πα- 
ρασκευαίδου, παρά τί) οικογένεια τοΰ οποίου διαμένει,καί 
τήν έπισκέπτονται.

Τί δυστύχημα ό’μως δτι ή Περιστέρα δέν απολαύει τής 
ύπολήψεως καί τών αξιότιμων κυρίων δημοσιογράφων : 
Βιθυνοΰ, Πέταλά καί Κουκουράβα ! Τί δυστύχημα !

Μεταξύ τών έκλεκτοτέρων μελών τοΰ έκλεκτοΰ γαλλι- 
κοΰ θιάσου τοΰ Φαλήρου πρέπει νά κατατάξωμεν τόν δια- 
κεκριμένον κωμικόν Έμίλιον Άρμάνδον, τοΰ οποίου σάς 
διαβιβάζομεν έν τελευταΐον ανέκδοτον.

Έπαιζεν δ Άρμάνδος είς θέατρόν τι τής Νεαπόλεως, 
δπου παρίστατο καί ό βασιλεύς τής Ιταλίας Ούμβέρτος. 
Τή έπαύριον δ βασιλεύς τόν συνήντησεν είς τόν περίπατον 
καί τόσφ είχε καταγοητευθή άπό τό παίξιμόν τόυ, ώστε 
τόν συνεχάοη. Οί αστυνομικοί κλητήρες δέν ξεύρομεν πώς 
παρεξηγήσαντες τό άπλούστατον αύτό γεγονός, συλλαμ
βάνουν τόν Άρμάνδον καί τόν φυλακίζουν.

Τό έσπέρας έν τφ θεάτρφ άνεμένετο ό Άρμάνδος, άλλά 
μόλις έφθασε μία έπιστολή του οτι είναι είς τάς φυλά· 
κάς κατά διαταγήν τοΰ Βασιλέως ! !

Μετά τάς δοθείσας έξηγήσεις καί τήν άπόλυσιν τοΰ 
Άρμάνδου, πάλιν δ Ούμβέρτος τόν συναντά είς τόν περί* 
πάτον· τήν φοράν αύτήν τόν προσκαλεϊ πλέον διά νά τόν 
δμιλήση· άλλ’ δ Άρμάνδος τό βάζει ’ςτά πόδια.

Καί δτε κατόπιν, τη έπιμόνφ αιτήσει τοΰ Ούμβέρτου, 
παρουσιάζεται είς αύτόν·

— Μεγαλειότατε, τοΰ λέγει, προχθές τά συγχαρητή
ριά σας μοΰ έκόστισαν μιάς ήμέρας φυλάκισιν, άν έστεκό- 
μουν νά μέ δμιλήσητε, θά μέ πήγαιναν ένα μήνα μέσα !

Ή μεσόφωνος πάλιν, ή du gazon 'Ιωάννα An«Ir6e, ήτις 
μας έρχεται άπό τό Buenos Άϋρες, διά νά μάς θέλξη μέ 
Buenos ά ρ ι ε ς, έφοβεΐτο νά ελθγι εις τήν Ελλάδα’ μάς 
ένόμιζεν άκόμη άγοίους. Καί όμως*

— Ήλθα, λέγει, μόνον διά νά ίδώ τήν Άκρόπολιν.
Διότι είναι έκ τών έξοχωτέρων καλλιτεχνίδων ή δε

σποινίς 'Ιωάννα καί πολύ καλής οικογένειας έκ Παρισίων, 
έκ μελομανίας έπιδοθεΐσα εις τήν σκηνήν.

Έρωτωμένη τώρα:
— Έ, σ’άρέσει ή ’Αθήνα ;
— Σάνα μ’ άρέση, λέγει μέ τόν γλυκυν μορφασμόν της.

Άνεσύραμεν ολίγον τήν αύλαίαν τοΰ Φαληρικοΰ θιάσου 
καί ήκούσαμεν κρυφά, κρυφά ολίγο τραγοΰδί των. Ήκού- 
σαμεν τήν πρώτην κυρίαν, τήν du gazon, τόν υψίφωνον

καί τόν Άρμάνδον μας. Μέ τόν τελευταΐον θά έπανέλ- 
θώμεν είς τά καλά ρωμαντικά μας χρόνια. Πολλά παι
διά θά βαπτισθώσι καί πάλιν Άρμάνδοι. Τόν κωμικόν 
αυτόν άπό τίνος χεΐρας τόν ήοπασεν άν ξεύοετε δ κ. Κα- 
τσίμπαλης ; Άπό τόν μουσικοδιδάσκαλον Λεκόκ, οστις 
τόν είχε προωρισμένον νά δημιουργήση έν πρόσωπον. Άλλ’ 
ήτο ήδη άγκαζαοισμένος άπό τήν φαληρικήν άκτήν. Πε
ρισσότερα δέν σάς λέγομεν, διότι τότε δέν θάχωμεν νά 
σάς ποΰμε άλλα. Σάς λέγομεν μόνον διά νά κινήσωμεν 
τήν όρεξιν σας δτι έχει μιά βραχνάδα άπ' έκείνην, τής 
όποιας έκαστος μυκηθμός είς τό είδος τοΰτο τής νεωτέρας 
κωμικής τέχνης πληρόνεται μέ χρυσάφι ! Ή Κοραλία Ζο· 
φροά είναι ή κλιμαξ τοΰ Αβραάμ, έφ’ ής άνεβοκατέβαι- 
νον αγγελούδια. Άναβαίνει καί καταβαίνει καί στέκεται 
καί μισοστέκεται δσον θέλετε. Ή du gazon είναι δραπέ- 
τις καμμ^άς άηδονοφωλιάς τοΰ Βασιλικοΰ Κήπου μετα- 
μοοφωθεΐσα είς Ιωάνναν. Ένθυμούμεθα ότι τήν εΓχαμεν 
ακούσει πρώτην φοράν τήν νύκτα τής Πρωτομαγιάς καί 
δευτέραν χθές είς τοΰ Βιθυνοΰ τήν παράγκαν. Άλλά 
ό τενόρος ! ό τενόρος ! Είναι ή παρθενιά όλων τών έπί γής 
τενόρων. Θά γίνγ δ έρως τοΰ Φαλήρου. Είναι νεώτατος, 
δεκαεξαετής. Ή μήτηρ του έψαλε πρό δεκαετίας έν Φα- 
λήρφ. Η φωνή του έξευτελίζει όλα τά κοσμητικά έπίθετα 
τών φωνών. Είναι καθαρωτέρα τοΰ κρυστάλλου’ είναι δι- 
αυγεστέρα τοΰ άργύρου. Είναι καθαρωτέρα τής φωνής 
τών ώδικωτέρων πτηνών. Είν’ έπι τέλους διά νά γίνωμεν 
ολίγον τραγικοί — φωνή τοΰ Σιλβέστρου Λατύ. Ούτως
ονομάζεται ό δαιμόνιος αύτός τενορίσκος.

Τό Θέατρον Φαλήρου έγκαινιάζει τάς παραστάσεις του 
αύριον έν μέσφ όλων τών Αθηνών. Τό πρώτον του μελό
δραμα ονομάζεται «Μέρα Νύχτα». Φιγουράρει κυρίως είς 
αύτό ένας παραλυμένος αύλικός. Μήν τύχη καί τόν πά
ρετε διά τόν κ. Χατζηπέτρον, διότι δέν τοΰ ομοιάζει δι
όλου.

Έν τώ μεταξύ τοΰ ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης καί τών 
ψωρομεσιτών τή; Οδοΰ Αιόλου πολέμω περί άπαγορεύσεως 
τής μεταπωλήσεως τυχών τοΰ λαχειοφόρου δανείου τής 
Τραπέζης ήττήθη ό κ. Ράλλης. Γίνεται τόση ληστεία μ’
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ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ

(Ί8ε άριθ. 298)

Χκεχΐΐεζά.
Πέριξ τής παρά τόν στρατώνα τοΰ ίππικοΰ μουσικής 

παστάδος έν τφ πεδιφ τοΰ Άρεω; περιεφέροντο τότε τά 
πλήθη έν εύρεΐ κύκλω.

"Ολοι καί όλαι έπήγαινον έκεΐ ν’ ακούσουν μουσικήν 
κατά Κυριακήν.

Ήρχετο καί δ Όθων έφιππος μετά τής βασιλίσσης 
ύπό κουστοδείας έφίππων χωροφυλάκων, *μπρός καί 'πίσω 
φρουρούμενος.

αύτά τά χρηματιστικά, ώστε δ κ. Ράλλης έκ φιλανθρω
πίας φαίνεται, άφησε και τούς ψωρομεσίτας νά ληστεύουν 
καί αύτοί τό κοινόν.

Άποροΰμεν μόνον πώς δέν επιτρέπει ό κ. Ράλλη; είς 
τούς ύπηρέτας τών μεσιτών νά πωλώσιν άντί ένός φρ. τυ- 
χάρια τών Τυχών,αϊτινες πωλοΰνται άντί τριών φράγκων.

Τί διάβολο ! κύριε υπουργέ, όλοι πρέπει νά ζήσουν.

Μεταξύ τών νέων δικηγόρων θά συγκαταριθμηθη προ
σεχώς καί ό εύεργετικώτατος φίλος νέος Α. Κόκκος, έπι- 
τυχεΐς δούς έξετάσεις ένώπιον της Νομικής Σχολής.

ΣΤΕΝΟ Ή ;

Καί τώρα μέ τί σύστημα σιδηροδρόμων είσθε ; 
μέ τό στενό ή τό πλατύ j . . ποιο απ' τά δυό συμφέρει ; 
Γιά τούς σιδηροδρόμους μας παράδες μή λυπήσθε, 
καί ό πανάγαθος θεός δεξιά θά μάς τά φέρη.
Λοιπόν στενό, εύρύχωρο, ή καί τά δυό αντάμα ; 
σ' έμέ άρέσει κι’ άπ’ τά δυό νά ήναι ένα κράμα.

Ό κύριος Γλυκύτατος πολύ πλατύ τό θέλει,
φθάνει ατέλειωτη γραμμή έμπρός του νά κυττάζη, 
καί γιά παράδες κι’ έξοδα κουκούτσι δέν τόν μέλλει. . . 
γΐά τής πατρίδος τό καλά παρά δέν λογαριάζει.
Όλο συστήματα πλατεία καί σχέδια μεγάλα, 
κι’ απάνω είς τον πόλεμο καί τή βροντή καββάλα.

Θέλει έκτάσεις αχανείς ή πύρινη ψυχή του,
θέλει νά σχίζη φάραγγας, δρυμώνας καί βουνά, 
καί όμως μ’ όλη τήν πλατεία αύτή πολιτική του 
πόσαις φοραΐς μάς έφερε μέ τρόπο 'στά στενά !
Οί άλλοι μάς μαζεύουνε, καί τούτος μάς τεντύνει, 
καί όλο τράβα, τέντωνε, τό έθνος έξαρθρόνει.

’Έβρεχε, έπνεε σφοδρός άνεμος, εκαιε δ ήλιος, ή έτουρ- 
τούριζαν άπό τό ψύχος, όλοι είς τό Πολύγωνο συνηθροί- 
ζοντο, καταλασπωμένοι, πλέοντες είς χειμάρους ιδρώτων, 
τυλιγμένοι στή σκόνη, ή κουμπωμένοι μέχρι λαιμού.

Ούδέν ήτο δυνατόν νά έμποδίση τοΰ προσφιλούς περι
πάτου των τούς τότε φιλέριδας, πολιτειολόγους καί λά
λους Αθηναίους.

Έκεΐ λοιπόν συνήχθη όμάς τις φοιτητών, μεταξύ τών 
όποιων καί τινες τραμπούκοι, πρός έπικουρίαν καί ύπο- 
στήριξιν.

’Έφερον πάντες ούτοι, ώς προεΐπον, πλατύγυρα σιφνέϊ- 
κα ψάθινα καπέλα μέ κυανοχρύσους κορδέλας λινάς.

Ήσαν ταΰτα ειρηνική διαδήλωσις κατά τοΰ διευθυντΰ 
τής άστυνομίας.

Ήτο καί ό Κώστας αύτός άκόμη έκεΐ, κρατών καί 
μαγκούρα, ούτος μάλιστα είχε βάλλει καί λαιμοδέτη 
έκ τής κυανολεύκου κορδέλας.

Πάντες είχον πίππας μαλτέζικας έπιδεικτικώς δΓ αύ
τών καπνιζοντες.

Ό διευθυντής πλησιάσας μάς παρετήοησε, ότι δ έν σώ-
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Άλλά δέν δείχνει 'στό πλατύ συμπάθεια καμμία 
ό κύριος Χαρίλαος . . πεθαίνει για στενό' 
μέ τό στενό κι’ ό Καλλιγάς ζητεί συγκοινωνία,
XX* αύτός σάν τόν Χαρίλαο τό βρίσκει πιό ’φθηνό.
Τώρα ή άλλη συντροφιά δέν ξέρω τί προκρίνει, 
άλλά βεβαίως τό στενό Οά προτιμούν κχ’ έκεΐνοι.

*0 κύριος, Θεόδωρος μετά τών ΊΙμ,ετέρων
άφ’ οσα κάνει φαίνεται πώς τό πλατύ γυρεύει* 
μόνον σ’ αύτό τό σύστημα εύρίσκει τό συμφέρον, 
καί μές 'στόν ύπνο του ’μπορεί γί’ αύτό νά ρητορεύρ.
’Αν όμως ό Χαρίλαος 'στό φάρδος τό γυρνοϋσε, 
εύθύς στενό ό κύριος Κολλάος θά ζητούσε.

Μά πριν οί σιδηρόδομοι νά τεντωθούν άκόμα,
θά ηναι συμφερώτεοον, θαρρώ, 'στόν Δεληγχάννη, 
τών Άίμιετέ ρωυ αχαμνών νά τεντωθώ τό χόμμα 
κα1. είμπορέση τούς εννιά δεκαοκτώ νά κάν·/).
Φροντίσετε οί φίλοι σας έννέα νά μή μείνουν,
κχ’ ούτε πλατεχαΐς γραμμαϊς ποτέ ούτε στεναΐς άς γίνουν.

Καί έπί τέλους μχά γραμμή εμπρός μας άς ίδοΰμε 
κχ' άς γίνν) όπως θέλετε, μή σκάνετε γχ’ αύτό.
’Εμείς τό κάθε σύστημα καταχειροκροτούμε, 
μά νά μή μένη 'στό χαρτί αιώνια γραφτό.
Καί Γσως τότε θ’ άνοιχθϊΐ κχ’ έδώ συγκοινωνία, 
άν τών ρήτόρων ή πλατεχά στενέψ·/) φλυαρία.

SOURIS.

ΣΑΛΒΙΝΗΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ
[ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ ΑΝΤΑΙΙΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ] 

’Ενθυμούμαι, πρό διετίας είχον άναγνώσει εις τινα θεα
τρικήν εΐδοποίησιν έν συμπλέγματι, τά ονόματα Άμ·

ματι περίπατός μας έγένετο αφορμή παρεξηγήσεων καί 
δτι έδει νά διαλυθώμεν, παραδίδοντες είς τούς κλητήρας 
τάς μαγκούρας μας.

Είς άμφότερα ύπηκούσαμεν, άλλά τούς επικούρους μας 
μάγκας μή άρκεσθέντες οΐ κλητήρες είς τήν άφαίρεσιν 
τών ράβδων των τούς έκτύπησαν καί έπειράθησαν νά τούς 
πάν μέσα.

’Ηρχισαν τότε αί πρός τόν διευθυντήν παραστάσεις 
καί τά πρός τούς κλητήρας άγριοκυττάγματα.

Μετ’ ολίγον τά πράγματα ελαβον άλλοίαν τροπήν.
Διετάχθη ή σύλληψίς μας.
Ό Κώστας καί έγώ έν τή καταδιώξει έπέρναμε ένα 

μίλι στό λεπτό.
Πρός αποφυγήν πετάξαμε καί τά ηρωικά καπέλα μας, 

ό δέ Κώστας μέχρις οτου άφαιρέσϊ) τόν λαιμοδέτην του, 
'λίγο έλειψε νά πνιγή σφιγγών άντί νά λύυγι αύτόν.

Διαβάς τόν παρά τό Πολύγωνον ποταμόν έφθασα διά 
τών χωραφίων άσθμαίνων στά σπήτι.

Ή ’Ελένη, ή ’Αφροδίτη καί Μαριγούλα έβλεπον έκεΐ- 
θεν τήν είς τό Πολύγωνον συντάραξιν.

λέτος—ΊΓαδαυλάρτης, καί είς άλλην όμοίαν, τήν αύ · 
τήν ημέραν, ΌΒέλλος——Άμφότεοαι 
αΐ ειδοποιήσεις δέν έ'λειψαν νά προσθέσωσι· <3ρά|ί.·κτκ 
τοΰ άεειχνήστου Χαιξοπήρου.

— Ό Σαικσπήρος εν μέσω δύω λγ,στών, είπον κατ’ 
έμαυτόν. . .

Μαστιγίου, φίλε Καλιβάν, δέν έχουσιν ανάγκην, μόνον 
οί ρήτορες τής "Ελληνικής Βουλής, ούδέ οί δικηγόροι, ούδέ 
οί ηθοποιοί μόνον, άλλά πάντες οί μετερχόμενοι έν Έλ- 
λάδι επάγγελμά τι, καί μή λησμονήτε δτι ύπό τό πάν
τες αύτό περιλαμβάνονται καί οΐ δημοσιογράφοι, χωρίς 
νά έξαιρούνται καί οί μηδέν πράττοντες ίδιώται.—Ζη
τήσατε τήν γνώμην οίουδήποτε θέλετε έπιστήμονος ή 
καλλιτέχνου ή καί τεχνίτου έπί άναλόγου ζητήματος' 
θά σάς τήν δώσνι έκ τοϋ προχείρου καί αύθεντικήν' μήν 
τολμήβητε όμως νά τφ ΰπομνήσητε αντίθετον τής ίδικής 
του, γνώμην περιωνύμου συναδέλφου του, διότι θά μει- 
διάσν) είρωνικώς. — ’Ενθυμούμαι πέρυσιν είς φωτογράφον 
Ελληνα έπέδειξα φωτογραφίαν διασήμου έν Βιέννϊ) συν- 

τεχνίτου, καί έμειδίασεν· είς ιατρόν άλλοτε πάλιν υπέ
βαλα γνώμην περιφήμου συνεπιστήμονυς έν Παρισίοις, 
μικρόν τροποιποιούσαν τήν ίδικήν του, καί έμειδίασεν. 
Τώρα, όπως απαλλαγώ τής συλλογής χιλιάδων όμοιας 
φύσεως μειδιαμάτων ισαρίθμων Ελλήνων, άρκοΰμαι είς 
μόνον τό ίδικόν σας μειδίαμα, οπερ θά μέ φιλοδωρήσητε, 
εύθύ ς ώς τολμήσω νά παραβάλω τά προϊόντα τής ύμετέ
ρας γραφίδος, μέ οίαδήποτε άλλου συναδέλφου σας.

Γνωρίζετε τόν Σαλβίνη/; γνωρίζετε τον Ρόσσην ; εί- 
δατέ ποτέ τόν ένα ή τόν έτερον έπί τής σκηνής ; ’Εάν 
ήμην καλλιτέχνης θά έζωγοάφιζον τόν Σαικσπήρον φεοό- 
μενον είς τούς ούρανούς έπί τών πτερύγων δύω αγγέλων, 
είς έκάτερον τών οποίων θά έδιδον τά ονόματα τοϊί’Λμ· 
>.£τοι» καί τού Όθέλλου. Ούδαμού άλλοθι τό πνεύμα 
τοϋ άγγλου ποιητού ΐσταται ύψηλότερον, ή δσον έν τώ 
Άμλέτω' καί ούδαμού άλλοθι τό αίσθημα αύτοϋ διαφαί- 
νεται βαθύτερον ή δσον έν τώ Όθέλλω. Άλλ’ άφ’ ετέρου 
τά πνεύμα καί τό αίσθημα τοϋ Σαικσπήρου δέν ήδύναντο 
νά ένσαρκωθώσι προσφυέστερον, παρ’ δσον εί; τόν Σαλβί- 
νην καί τόν Ρόσσην. — Οί Άγγλοι αύτοί ώμολόγησαν τήν 
υπεροχήν τών ’Ιταλών καί τών Γερμανών ηθοποιών, είς

Μέ ύπεδέχθησαν γελώσαι έκτος τής τελευταίας, ήτις 
ήτο φουρκισμένη.

— Δέν έκαθόσουν, είπεν ή Ελένη, καλλίτερα ’δώ, νά 
παίζαμε τόν κρυφτό ή τήν τυφλομύγα, μόνον μοίθελες 
μουσική.

— Καλά λέγει, έξηκολούθησεν έπιπροσθέσασα ή ’Α
φροδίτη, ήμεϊς δέν είμαστε γιά τέτοιαις δουλειαΐς. Δεν 
βαστούν τά κότσια μας.

— ’Μμάτια μου, άντέκοψεν ή Μαριγούλα, έχομε καί 
ομιλίας στόν πληθυντικό. Γαλλίζει, καλέ, ή κυρία. Η
μείς. Καί γιατί, παρακαλώ, ήμεϊς καί όχι ύμεϊς ;

Καί έρριψεν έπ’ αύτής σχεδόν απειλητικόν βλέμμα.
’Ομιλούσα ούτως ή Μαριγούλα είχε τόν λόγον της.
’Ητο ζηλότυπος καί διά νά μήν είπω έγωϊστικώς δτι 

μ’ αγαπούσε κ’ αύτή, λέγω δτι έχαιοον τήν εύνοιάν της.
Έγώ δμως διά νά είπω τήν αλήθειαν, έδείχνυον πρός 

αύτήν τάσιν προτιμήσεως, διά τόν άπλούν λόγον, οτι 
τήν έφοβούμην.

"Οταν μού έδενε κάμμιά φορά τόν λαιμοδέτη, έννοού-

τήν κατανόησιν καί διδασκαλίαν άπό τής σκηνής τών 
έργων τού δαιμόνιου ποιητού, άλλά καί οί τελευταίοι ού - 
τοι άπεκαλύφθησαν προ τής μεγαλειότητας τών ίταλών ! 
τραγικών. - Καί νΰν έν τή Εύρώπφ όταν λέγωσιν Άλμέ- j 
τον έννοούσι τον Ρόσσην, καί δταν άναφέρωσι τόν Όθελ- | 
λόν ύπολαμβάνουσι τόν Σαλβίνην. — Έδιχοτόμησαν, ώς , 
βλέπετε, τον ποιητήν οί καλλιτέχναι τόσον έπιτυχώς δσον 
αύτός ούτος έδιχοτόμει κριόν, όπόταν έπηγγέλλετο τόν . 
σφαγέα !

Δέν προτίθεμαι έδώ νά γράψω τι περί τών έργων τού 
Σαικσπήρου* έγράφησαν τόσα περί αύτών, καί είς ολας 
τάς γλώσσας, ώστε πάσα ίδική μου προσθήκη θά ώμοίαζε 
φύλλον τσιγαροχάρτου, τό όποιον θέτομεν ύπό τούς πόδας 
γίγαντος διά νά δώσωμεν μεγαλείτερον ύψος είς τό ανά
στημά του.—Έπειτα πρέπει νά σάς ομολογήσω μίαν 
άλήθειαν· όσάκις έτόλμησα νά άντικρύσω έπί πολύ τόν 
Σαικσπήρον, κατελήφθην πάντοτε ύπό μιχράς σκοτοδίνης' 
Γσως διά τόν αυτόν λόγον ό ήλιος μάς φωτίζει, μάς ζωο· ι 
γονεϊ άκόμη, άλλά τυφλούμεθα όσάκις άποτολμώμεν νά ι 
τόν άτενίσωμεν. Έπίσης δμως θά ήτο περιττόν νά σάς 
άπασχολήσω γράφων τι περί τού Σαλβίνη, διότι τότε 
ώφειλον νά μήν λησμονήσω τόν Ρόσσην, δν τινα είδον τό 
παρελθόν έτος, καί διότι άκόμη δέν θά ήδυνάμην, σκια
γραφώ·/ τούς δύω καλλιτέχνας, νά χωρίσω αύτούς άπό 
τά έργα τού Σαικσπήρου.

Καί δμως περιγραφή μικρά τής προχθές τήν εσπέραν 
παραστάσεως τοϋ *ΟΟέλλθυ ύπό τοϋ Σαλβίνη, δέν είναι 
δλως διόλου άδικαιολόγητος, τόσφ μάλλον καθόσφ δια- 
τελώ άκόμη είς νευρικήν άνισυχίαν άπό τής παραστάσεως 
έκείνης, έν ω τήν έπίσης ζωηράν έντύπωσιν ήν μοί ένε- 
ποίησεν ό Ρόσσης, κατέστειλε, δυνάμαι νά είπω, ή παρέ- 
λευσις όλοκλήρου ενιαυτού.—Άλλως ή περιγραφή μου αύ
τή, μακράν τοϋ νά έχιρ άξιώσεις κριτική έπι τοϋ διασή- 
μου Ιταλού τραγικού, ήκιστα θά έχγ) τοιαύτας έπί τών 
έργων τοϋ Άγγλου ποιητού.

«Σήμερον ό Σαλβίνης δίδει τόν Όθέλλον' τούτο άρκεϊ».
Ούτω πως άγγέλλει ό τύπος έδώ καί άπανταχοϋ τήν 

παράστασιν τού κρατίστου έργου ύπό τοϋ τραγικωτέρου 
τών έπιζώντων ηθοποιών. Αί έξοχότητες δέν έχουσι χρείαν 
πλειοτέρων λόγων αγγελτηρίων : τήν άλήθειαν ταύτην

σε νά μού δώσ·/) κι’ ένα μπάτσο, οστις ένίοτε δέν ήτο έ 
λαφρός.

Είνε άποδεδειμένον δτι αί γυναίκες έν σμιχρφ κύκλψ 
εύρισκόμεναι καί πάσχουσαι, νά είπω ούτω, σπάνιν άν- 
δρών, ρίπτονται έπί τού τυχόντος, ούτινος τήν κατά- 
κτησιν μετά πείσματος διαφειλονεικούσι.

Φιλοτιμούνται ποιά πρώτη νά τόν κάμν) ’δικόν της.
Έν τή άντιζήλψ ταύτ·/) διαπάλη είνε πολύ ένδοτικαί, 

χαρίζονται πολύ πρός τόν διαφειλονεικούμενον άνδρα, τό 
μήλον τούτο τής έριδός των.

’Επιτήδειος Πάρις έν τοιαύτη περιπτώσει δύναται 
πολλά νά κερδίση, δσα μετά μόχθους μόλις θά κατώρθου.

Έγώ έκλινα μάλλον πρός τήν Άφροδίτην, δσω μάλλον 
δτι εϊχομεν αγαπήσει μετά τό γνωστόν έκεΐνο νυκτερινόν 
είς τήν αύλή καυγαδάκι.

Ώς δήλον, οί μετά προηγουμένην έριδα έκ νέου συμ· 
φιλιωνόμενοι δείχνονται πάντοτε πρός άλλήλους τρυφε- 
ρώτατοι.

Άλλως ή Αφροδίτη ήτο ή πλησιεστέρα γειτόνισά μου 
καί καθ’ ημέρα εύρίσκετο είς τό σπίτι μου.

μοί ένθυμίζει προχθεσινή άκόμη πρόποσις ύπέρ τής βασι
λίσσης Βικτωρίας' Queen! έπρόφεραν τά χείλη Άγγλου 
ευπατρίδου καί άπαξάπαντες οί συνδαιτυμόνες συνέκρου- 
σαν τά κύπελά των! Άναλόγω; δυνάμεθα νά εϊπωμεν 
καί περί Σαλβίνη. Εννοείται δτι έσπευσα νά συμμερισθώ 
τόν θαυμασμόν τού δημοσίου τής Τεργέστης ; δέν είχον 
είδει ποτέ τόν Σαλβίνην, έν ω ήμερα δέν παρήρχετο χω
ρίς νά μοί διηγηθώσι τι περί αύτοϋ.—Τήν όγδόην εσπε
ρινήν ώραν τό ΚΙολυΟέ α{Α.χ ήτο πλήρες' σημειώσατε 
δέ καλώς δτι τό κοινόν τής Τεργέστης δέν ή to ξένον είς 
τόν καλλιτέχνην· τούναντίον, τό άκροατήριον έκεΐνο πα
ρείχε τήν εικόνα μαθητών τακτικώς φοιτώντων είς τό 
σχολεΐύν των' πάντες έλεγόν τι περί τοϋ Σαλβίνου καί 
πάντες άπεστήθιζον μέρη έκ τοϋ Όθέλλου, καθώς οί μα· 
θηταί άποστηθίζουσι τό μάθημά των πριν ή είσέλθωσιν 
είς τάς τάξεις.

Ή αυλαία άνεπετάννυται, καί σιγώσι πάντες ! , .
έντούτοις ό Σαλβίνης δέν φαίνεται έπί τής σχηνής, ένώ 
έγώ πάντα πρ'.ηγηθέντα αύτοϋ εκλαμβάνω ώς τόν μέγαν 
τραγικόν, τόσον ολοι οί άποτελούντες τόν θίασόν του εί
ναι μεγαλείτεροι τών έδικών μας πρωταγωνιστών ! Άλλ’ 
ιδού άκόμη μια παράδοξος καί έν ταύτφ μεγαλοπρεπής 
έμφάνισις ! Είναι ο Όθέλλος ! παρατεταμένα χειροκρο
τήματα δεξιούνται τόν έξοχον καλλιτέχνην ! Αύτός ΐστα- 
ναι έκεϊ καρφωθείς είς τήν θέσιν του έκ τής συγκινήσεως' 
ομοιάζει ανδριάντα όρειχάλκινον, τόν όποιον θαυμάζει ώς 
άοιστοτέχνημα δλη έκείνη ή πληθύς ! Τό μέγα καί αθλη
τικόν άνάστημά του, ή εύμέλεια αύτού, τό άετώδες πλήν 
λευκόν τού άραβος βλέμμα, καί ίν άγριον μειδίαμα πλα- 
νωμενον έπί τών χειλέων του, κρατεί άπαν τό δημόσιον 
άναυδον, έκστατικόν! Έπειτα ό μαύρος έκεΐνος γίγας 
ζητεί νά κάμη Sv βήμα, καί ραγδαία χειροκροτήματα 
ώς χαλαζοβόλον πϋρ πολεμιστών, τόν σταματούν έκ νέου' 
επιχειρεί νϋν ν’ άρθρώση λέξεις τινάς, άλλ’ ή φωνή του 
πνίγεται είς τόν αλαλαγμόν τών έπευφημιών ! Έν τέλει 
ό μεγαλοπρεπής εκείνος άνδριάς προβαίνει ερίγδουπος έν 
τφ μέσφ τής σκηνής, εκπέμπει τήν βροντώδη αύτοϋ φω
νήν, καί μέ τό άγριόν του βλέμμα έπιβάλλει άψυχον σι
γήν είς δλον τόν έμψυχον έκεϊνον κόσμον !

Είναι ό Όθέλλος αύτός ! Ό μαύρος, ό άγριος, δ λέων

Πρέπει νά εί πω καί τούτο, δτι στή γειτονιά μου δέν 
ήσαν παρά ένα δύο νέοι καί αύτοί άνθρωποι τής δουλειάς, 
ώστε έγώ καθιστάμην κάπως ιό άντικείμενον τής εργο
λαβίας τών γειτονισσών μου.

Είπέ τις, οτι αί γυναΐχες όσάκις μεταξύ των όμιλο"σι, 
δέν έχουσι νά όμιλήσωσι περί άλλου τίνος, ή περί καλ 
λωπισμού καί έρωτος·

Ούτως αί τρεις φίλαι μου είς τήν καθ’ έκάστην συνα
ναστροφήν μετά τήν άναφοράν τών κατ’ έκείνην τήν ημέ
ραν πεπραγμένων παρ’ έκάστης, ήρχετο ό λόγος περί τού 
δεϊνα καί τοϋ τάδε, δστις κατέληγεν έπί τέλους καί είς 
έμέ.

’Επανέρχομαι.
— Σείς πάντοτε, άπήντησεν ή Αφροδίτη είς τήν Μα- 

ριγούλα, άγαπάτε τά λόγια καί τάς φιλονικείας. Σάς 
δυσαρέστησα, κυρία μου, ξύδι έχομε.

— Τόρα θά μαλώσετε ; είπε παρεμβαίνουσα ή Ελέ
νη. Αφήσατε τόρα τάς άνοησίας.

— Ανόητος είσαι σύ, έσπευσε ν’ άπαντήση όργίλως ή 
Μαριγούλα, καί πολύ άνόητος μάλιστα, διότι έχεις τήν
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τών δασών καί τών φαραγγών, ό τρυφερός αίσθηματίας, 
ό ποιητικότατος έραστής, ό πρΧος σύζυγος, ό θηριώδης 
ζηλότυπος, ό άνήρ τοΰ καθήιοντος, τοΰ εοωτος καί τών 
πολέμων!

Ό Σαλβίνης καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής παραστάσεω; 
όμοιάζει τόν ήρεμον καί φυσικόν ροΰν ποταμού, οστις 
θέλγει τά όμματα παρατηρητοΰ καί ώραίζει τήν πέριζ 
φύσιν άλλ’ δ αυτός ποταμός δέν παρουσιάζει τόσην α
γριότητα όταν έκχειλίζη, ή δταν συμπαγής θραύεται, ό
σην ό Όθέλλος όπόταν οί οφθαλμοί του αίματοβαφώσιν 
εκ τοΰ θυμοΰ. Πόσον τρυφερός είναι όταν θωπεύη τήν κό
μην τής Δησδεμόνης του, πόσον πρήος καί γλυκός όπό
ταν τή λαλή τήν γλώσσαν τοΰ έρωτος ! πόσον ώραϊος, 
πόσον περιπαθής . . . άλλ’ όταν δ σάραξ τής ζηλοτυπίας 
είσχωρήση εις τήν καρδίαν του καί τοΰ τήν ροκανίζη, 
όταν άρχίζη ν’ άμφιβάλλη περί τής άγιότητος τής γυναι- 
κός του, όταν αμφιρρεπή είς τήν διάγνωσιν τοΰ χαρα- 
κτήρος τοΰ Ίάγου^ όταν ταλανίζεται, όταν αισθάνεται 
τήν ψυχήν του βαρυτέραν μολύβδου, δ γλυκός Όθέλλος 
μεταβάλλεται είς γορύλλον ζηλότυπον, είς πάνθηρα αίμο- 
βόρον καί τότε άναρτά άπό μόνης τής μιάς του χει- 
οός ώς σταφυλήν, τόν Ίάγον, ζητών παρ’ αύτοΰ «,κέχν 
ύρθχλμ.'»φχνή απόΠΐεξου», τότε ρίπτει είς τους ώ
μους τής θαλαμηπόλου τής συζύγου του βαλχντιον, ώς 
άντίμισθον τής έζυπηρετήσεως τών αθεμίτων τής γυναι- 
κός του σχέσεων, τότε υψώνει τήν χεΐρά του κατά τής 
γυναικός του άκόμη, αυτός δ δυνάμενος νά θραύση μέ τή 
χεϊρα εκείνην τήν κεφαλήν λέοντας ! . . . πλήν κατα- 
πραύνεται πρός στιγμήν, άνχπολεϊ τών εΰδαιμόνων αύ
τοΰ ήμερών, αποχαιρετίζει τό χρυσοΰν παρελθόν του λυ- 
ρικώτατα, άπόλλυσι ολην τήν αγριότητα, μεταβάλλεται 
είς μικρόν παίδα, άπό τόν δποϊον έκλεψαν τά όώρον τής 
πρωτοχρονιάς καί κλαίει σπαρακτικότατα, δ άγριος έ- 
κεΐνος άνθρωπος ! άλλά μεταπίπτει πάλιν είς τήν προ
τέραν αύτοΰ κατάστασιν τήν θηριώδη- όρμή τότε μανιώ
δης, σύρει τήν άθώαν σύζυγόν του μέχρι τής κλίνης αυτής 
καί τήν πνίγει είς τά προσκέφαλά της! . . . Τό μαρτύ
ριαν δέν σταματή έως έδώ,τό φάσμα τοΰ Όθέλλου—διότι 
είναι πλέον φάσμα—πεφοβιομένον, περίτρομου, έξέρχεται 
τής κολάσεως, έν ή διέπραζε τό έγκλημα· έκεϊ έξωθεν

άφέλειαν νά πιστεύης οτι είσαι ή θεά τοΰ κάλλους καί 
σ’ άγαποΰν όλοι.

— Αύτάς τάς ιδέας ήμπορεΐ νά τάς έχουν άλλαι; ποΰ 
κουκορεύονται, ώς νά ήσαν άνδρες.

— Καί θέλεις μ’ αύτά τάχα νά εννοήσης έμέ ;
— Αέν γνωρίζω. 'Εξηγήσεις δέν έχω νά δώσω, έννοώ 

έκεϊνο ποΰ έννοοώ, ανακρίσεις έδώ δέν έχομε.
— At, είπον παρεμβαίνων, φθάνει πλέον τά λόγια, θά 

κάμετε μ’ αύτά καί μ’ αύτά διακοπή σχέσεων, καί αύτό 
δέν μέ συμφέρει, διότι τότε θά σάς χάσω, διότι θά φο- 
βάσθε νά έλθετε σπήτι μου, μή τυχόν καί συνάντηση 
ή μία τήν άλλην.

Άντί πάσης άλλης άπαντήσεως ή Μαριγούλα έγερ- 
θεΐσα :

— Πάμε, είπε πρός έμέ μεθ’ ύφους έπιτακτικοΰ.
— Ποΰ ; ήρώτησα δειλώς πως.
— Πάμε νά μέ συντροφεύσης έχως τό σπίτι.
Τήν ήκολούθησα άκων. Έβκδι,ε σιγώσα, κάτω τήν κε

φαλήν νεύουσα ώσεί σκεπτομένη. Αίφνης μετά βήματά 
τινα ήγειρε τήν κεφαλήν διά βιαίας κινήσεως καί,

τοΰ θαλάμου έκείνου, αποκαλύπτεται δ άληθής έγκλη- 
ματίας τόν όποϊον φονεύει δ Όθέλλος, όιπτόμενος άκόμη 
μίαν φοράν είς τό νεκοόν τής γυναικός του σώμα καί 
γίνεται πάλιν παιδίον μικρόν καί δλοφύρεται καί κλαίει... 
Πλήν πάλιν άνορθοΰται δ μαύρος έκεϊνος, όμοιος μέ 
θαλάσσιον τέρας τό όποϊον βυθίζεται καί άνανεφαίται 
έναλλάξ έπί τών ύδάτων, καί αποτεινόμενος πρός τούς 
άπεσταλμένους νά τφ άφαιρέσωσι τό άξίωμα αΕίπέτε, 
λέγει, αύτοί; (τοΐς άρχουσι) άκόμη, οτι είς τό Άλέ- 
πον ίδών ήμέραν τινά αυθάδη τοΰρκον άπειλουντα πο
λίτην ’Ενετόν, καί καθυβρίζοντα τήν πολιτείαν, έδραζα 
άπό τόν λαιμόν τόν περιτετμημένον αύτόν σκύλον, καί 
τόν έσφαξα .... νά έτσι !. . . (καί έσφάγη δ ίδιος).

Όποια άδιάκοπος συγκίνησις, όπόσαι τραγικαί σκηναί 
διαδεχόμεναι άλλήλας, δποϊον μαρτύριον.

Αληθώς βλέπων τις τόν μέγαν τραγικόν δίδοντα τόν 
Όθέλλον, άγνοεϊ τίνα νά θαυμάση πλειότερον, τόν Σακ· 
σπήρον ή τόν Σαλβίνην.

Dock.

ΠΑΑΙΛί Μ ΑΥΡΟΒΟΥ ΝI ΩΊΊΙί \

Τής άμερικανίδος περιηγητρίας, κυρίας Βεκτωρέχς 
Ούκτσωνος, έδημοσίευσεν άλληλογραφίαν έκ Μαυρο
βούνιου τό άμερικανικόν περιοδικόν σύγραμμα «δ κόσμος» 
έξ ής άποσπώμεν τά εξής νόστιμα.

«... Εύρισκόμεθα, μετά τής miss Georgine Adams 
καί τοΰ άδελφοΰ μου William, πρό επτά ήμερών έν τή 
μικροσκοπική τοΰ Μαυροβουνίου πρωτευούση Κ ετ ί γ ν η 
ήν παρομοιάζω πρός σαρκοφάγον, ώς κειμένην έν 
λεκανοπεδίφ περικυκλωμένφ ύπό όρέων τά δποϊα νομίζει 
τις ότι έγγίζουσι τόν ούρανόν, Μένομεν δ' άποκεκλεισμέ- 
νοι έν τή Locanda, (ώς όνομάζουσι οί Μαυροβουνιοι τό 
μοναδικόν έν Κετίνή ξενοδοχεΐον) διότι έκ τών επτά αύ
τών ήμερών τάς πέντε βρέχει νυχθομερόν, βρέχει, βρέχει 
καί τί βροχήν ; Μάς φαίνεται ότι διερράγησαν όλοι τοΰ 
ούρανοΰ οι καταρράκται, άν ύπάρχωσι καί έκεϊ έπάνω 
τοιοΰτοι.

— Πώς μουρχεται ; είπε καί έσίγησε πάλιν.
Είχέ τι τό μεγαλοπρεπές ό θυμός της καί έπιβλητικόν 

τό ύφος της. θέλει, φαίνεται νά τήν καθησυχάσω.
— Τώρα, τή είπον, κάθεσαι καί στενοχωρεϊσαι διά τάς 

άνοησίας τή; μιά; καί τή; άλλης. Δέν βαρύνεσαι.
— Ποϊος σκέπτεται δι'αύτάς. Έχω άλλο τι 'ς τό κε

φάλι μου. Άλλοΰ πλανάται δ νοΰς μου, καί αμφιβάλλω 
άν πρέπη νά έκφράσω Ο,τι σκέπτομαι. Μοΰ φαίνεται έτσι 
πολύ εύτελές. Άς περιπατήσωμεν ολίγον έκεϊ ’ς τά χω
ράφια, θέλω νά σκεφθώ άκόμη ολίγο.

Πράγματι μετά τετάρτου περίπατον έν σιγή ή Μαρι- 
γούλα έστη καί άτενίζουσά με μέ μαλακόν βλέμμα καί 
ήπιον ύφος είπεν.

— Αί πολλαϊ σκέψεις ποτέ δέν φέρουν καλόν άποτέλε 
σμα. Τό εύαγγελικόν μή άναβάλλης διά τήν αΰριον, ό,τι 
έχεις νά πράξγις σήμερον δέν είναι άσχημος συμβουλή. 
Δύνασαι νά μαντεύσης ο,τι έχο' νά σοΰ είπώ ;

— Πώς διάβολο, μήπως είμαι μέσα ’ς τό κεφάλι σου; 
Άλλά κάτι συμπεραίνω.

— Αϊ τότε είπέ το πρώτος σύ, διότι άν τό είπώ έγώ

”Ω ! θεέ μ.ου, πώς δύνανται νά ζώσιν άνθρωπος έν τώ 
τόπφ αύτώ, εν τφ όποίφ, έκ τώί 365 ήμερών τοΰ έτους, 
τάς 200 ίσως βρέχει, τάς 100 χιονίζει καί μόνον τάς 65 
κάμνει καλόν καιοόν ’

Καί όμως ζώσι καί τέρπονται νά ζώσιν έν τφ σαρ- 
κ ο φ ά γ ω τούτφ, όχι μόνον οϊ ιθαγενείς, άλλά καί αύ- 
τοί οί ξένοι, συνειθίζοντες βαθμηδόν καί έξοικειούμενοι 
πρός όλα. Ήμεϊς τούλάχιστον δέν βλέπομεν τήν ώραν 
πότε νά καλοσυνεύση, )ιά ν’ άναχωρήσωμεν είς Σκόδραν, 
διότι δρκίζομαι ότι, άν μείνωμεν πέντε άκόμη ήμέρας έν 
Κετίνη θά πάθωμεν έκ τοΰ spleen.—Δέν ήδυνήθημεν μέ
χρι τοΰδε νά φωτογραφήσωμεν άλλο τι άπό τό μοναστη
ριού καί τ’ άνάκτορα τής Κετίνης, διότι δέν μάς τό επι
τρέπει δ τά πάντα λούων ούρανός.

Άπό τοΰ παραθύρου τοΰ δωματίου μ.ου ύδρογράφω 
τήν λεγομένην μεγάλην δδάν τής Κετίνης μετά τών πα 
ρακειμένων αύτή οίκίσκων καί καλυβών. Ή μόνη οικία 
ήτις έχει έξώστην είνε ή τών άνακτόρων καί δ πρό τοΰ 
ξενοδοχείου οίκίσκος, έν τφ όποίφ κατοικεί δ ύπουργός 
τής παιδείας καί δ υποπρόξενος τής ’Ελλάδος. Ό οίκί
σκος τοΰ όθωμανοΰ άντιπροσώπου είναι δ κομψότερος τών 
έν Κετίνη. Τά μόνα μεγάλα κτίρια μετά τά παλαιά καί 
τά νέα άνάκτορα, ώς καί τό μοναστήοιον, είναι τό ξενο
δοχεΐον, τό παρ’ αύτφ παρθεναγωγείου καί τό νοσοκο
μείου. Τά λοιπά είναι οίκίσκοι μονόπατοι, εχοντες τρία 
τό πολύ παράθυρα έπί τής δδοΰ, καί καλύβαι σκεπασμέ
να! ώς έπί τό πολύ διά χόρτου. Καί οί μέν όμως καί αί 1 
δέ είσί λιθόκτιστοι.

Ή πόλις είναι καθαρωτάτη καί οί 6 αύτής δρόΓ.»ι δια
τηρούνται έξαίρετα. Οί κάτοικοι άμφιβάλλω άν ύπερβαί- 
νουσι τούς πεντακοσίους.

Έν τφ ξενοδοχείφ ύπάρχει άναγνωστήριον, έν τφ δ· 
ποίψ εύρίσκομεν άγγλικάς, γαλλικά; καί γερμανικά; έφη
μερίδας καί περιοδικά εικονογραφημένα, άλλά φοιτητάς 
καί άναγνώστας ούδένα. Είς τήν table d’hdte συν- 
τρώγομεν μετά τοΰ γραμματέως τοΰ υπουργείου τών έξω- 
τερικών, δστις γνωρίζει άρκούντως τήν γαλλικήν, μετά 
15 δπλαρχηγών Μαυροβουνίων, ώπλισμένων έως ’ς τ ά 
δ ό ν τ ί α, καί τοΰ έπίση; ώπλισμένου Μαυροβουνίου ξε
νοδόχου, (shocking !) διότι εί'θισται νά συντρώγη καί αυ-

θά ήναι ’λίγο έντροπή μου. Είς αύτό τούλάχιστον σοΰ 
παρέχω τά πρωτεία.

— Άλλ’ ένδεχόμενον νά μή ηναι αύτό, καί τότε Οά 
καταστώ γελοίος.

— Υπόθεσες πρός στιγμήν, ότι είμαι ή Αφροδίτη. 
Καί τό βλέμμα της έξήστραψε. ’Έλαβε τήν μιά πλε

ξίδα της, τήν έφερεν είς τό στόμα καί έδάγκασε τό άκρον 
αύτής. Έπειτα έσταύρωσε τάς χεΐράς της όπισθεν, προ- 
έτεινε τόν ένα πόδα στρατιωτικώς, καί έπανέλαβεν έν- 
τόνως.

— Λέγε λοιπόν !
— Λέγω, άλλ’ άφοΰ πρώτον μέ έξηγήσητε, τί έννο 

είτε νά σάς ύποθέσω πρός στιγμήν Άφροδίτην.
— Δέν τήν άγαπάτε ;
— νθΖι* τρέφω πρό; αύτήν άπλήν συμπάθειαν καί 

οΰδέν πληότερον.
— Καί φρονείτε ότι αξίζει καί άπλής συμπάθειας; 

Είνε νόστιμη, δέν τό άρνοΰμαι, άλλά ούδέν έχει τό ελκυ
στικόν. Δέν λέγω τοΰτο έζ άντιζηλίας. Κατ’ έμέ τούλά
χιστον ή πρός τήν καλλονήν τυφλή άφωσίωσις είνε κτη-

τός μετά τών ξένων καί λοιπών, Γσως διά νά μανθάνη τί 
λέγεται έν τή τραπέζη. Όμιλεϊ δ’ούτος εύχεοώς τήν 
ιταλικήν, τήν γερμανικήν και ολίγον τήν γαλλικήν. Τό 
ξενοδοχεΐον είναι πλήρες καί άν φθάσωσιν άλλοι ξένοι 
αγνοώ ποΰ θά καταλύσουν. Ήμεϊς πριν άναβώμε εί; Κε- 
τίγνην, ήρωτήσαμεν τόν ξενοδόχου τηλεγραφικός έκ Ρα- 
γούζης, άν ύπήρχον δωμάτια κενά !

Κατακλινόμεθα άπό τής έννάτης ώρας μή ε. οντες τί 
νά κάμωμεν, ή ποΰ νά ύπάγωμεν, ούτε δυνάμενοι νά έξέλ- 
θωμεν, ένεκα τής κυρίας βροχής. Έγειοόμεθα δέ μέ 
τάς ύπό τό ξενοδοχεΐον πάπιας, διότι μόλις άρχίσει 
νά ’ξ η μ ε ρ ώ ν η, μάς ζεκουφαίνουν αΐ κατηρα- 
μέναι μέ τήν πα πιάτικην μουσικήν των. Ό μονα
δικός υπηρέτης τοΰ ξενοδοχείου είναι εύφυές τι ζώυν, ά- 
κάθαρτοΑ, ρυπαρόν καί ψελλίζον δύο ήμισυ ιταλικά; λέ
ξεις. Ή λεγομένη femme de chombre είναι άκάθαρτον 
έπισης κοντόχονδρον γυναικάριον, έκ Δαλματίας, 
έκπληροΰσα συγχρόνως καί χρέη μαγειρίσσης. Αύτό είναι 
όλον τό προσωπικόν τής περιφήμου locauta τής Κετίνης, 
ήν έξύμνησεν ό Yriatre, ό Βλαχοβιτς καί οί λοιποί κα- 
ταλύσαντες έν αύτή συγγραφείς. Merci !

Τούς κατοίκους είσέτι δέν εϊδομεν, διότι είσί τρυπω- 
ένοι ένεκα τής βροχής οί μέν είς τούς οίκίσκους, οί δέ 
έ είς τά; καλύβας των. Μόνον αί γυναίκες διέρχονται 

πρό τοΰ ξενοδοχείου μεταφέρουσαι ύδωρ. Τά παιδία δ
μως μ’ δλην τήν καταπίπτουσαν βροχήν διασκεδάζουν 
άθρόα έπί τής μεγάλης όδοΰ παρενοχλοΰντα δυστυχή 
Ttvx παράφρονα μονομανή, ού, ώς μάς είπον,ή μονομανία 
συνίσταται, είς τό νά έρωτά άν τόν γνωρίζουν τίς είναι. 
Τότε ό μέν τφ λέγει οτι είναι ό Σκενδέρβεης, άλλος ότι 
είναι ό Μουσταφά πασσάς, ό Καπετάν Τζοΰρος κτλ. καί 
τοιουτοτρόπως πιστεύων 8τι ούδείς τόν γνωρίζει, κατεν- 
θουσιάζεται, πιστεύει καί αύτός δτι είναι ό Σκενδέρβεης 
κτλ. καί τρέχει δρομαίως κραυγάζων καί γελών πατα
γωδώς, διότι ούδείς τόν άνεγνώρισε ! Καί τά παιδία τρέ- 
χουσι κατόπιν του καταδιασκεδάζοντα.

Δέν κατορθώσαμεν άκόμη νά ίδωμεν τόν γενναΐον ήγε- 
μόνα Νικόλαον, ούδέ μέλος τι τής οίκογενείας αύτοΰ. 
Εϊδομεν δμως τούς συγγενείς αύτών, τούς υπουργούς, 
τούς ύπασπιστάς καί τινας βοεβόδας έντφ κα-

νωδία. Τό αισθάνομαι, καί άς μή τό δμολογήσης σύ, δτι 
σάς έμπνέω, άν όχι άποστροφήν τελείαν, τούλάχιστον 
μικράν τινα . . . έτσι . . πώς νά τό ’πώ . . . τέλος πάν
των δέν έχω έπάνω μου γόητρον. Είμαι ψυχρά, σκελετώ
δης, καί ιδιότροπος. ΕΙς δλα αύτά τί πταίω έγώ, άφοΰ 
ό κύριος θεός μέ έπλασε τοιαύτην. Φρονώ δμως, δτι τάς 
έλλείψεις μου ταύτας δύναμαι ν’ άναπληρώσω διά τής 
καρδίας μου, διά τής ειλικρινούς άφωσιώσεως, τής άκλο- 
νήτου άγάπης καί τής συμμετοχής παντός κινδύνου . . . 
Σκέψου καί σύ άφοΰ πρόκειται νά γίνη έκλογή, ή ό'χι ; 

— Ή έκλογή εγεινε πρό πολλοΰ.
— Άρκεϊ, δέν θέλω νά έκφρασθής πλειότερον. Τοΰ λοί- 

ποΰ άς συνεννοούνται αί καρδίαι μας, τό βλέμμα μας. Οί 
στεναγμοί καί αί διάπυροι έκφράσεις μακράν. Τά σύνθημά 
μας έστω τό εες μ.εα. Τόρα πάμε.

(έπεται συνέχεια).

ΚΙ αλ^χνΟρωπος.
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φενείω τοΰ ξενοδοχείου. Τό μοναδικόν αύτά έν Κετί- 
νζ) καφενείου Πναι ιό γενικό'» rendez-vouS καί χρησι
μεύει συγχρόνως καί ώς συλλαλητήριον, θέατρον, cafe- 
chantant, ζυθοπωλεϊον, σφαιριστηρίου, Ωδεϊον κ.τ.λ. Ο 
εν τφ καφενείο θόρυβος έζακολοοθεΐ μέχρι καί πέραν έ
νίοτε τοΰ μεσονυκτίου, αδιάφορου άν τοϋτο ένοχλή του; 
άνωθεν αύτοϋ αναπαυόμενους ξένους.

Έκ τών μελών τοϋ διπλωματικού σώματος έγνωρίσα- 
μεν έξ δλως ευχάριστου περιστατικού μόνον τόν Ελληνα 
υποπρόξενον, αληθή Αθηναίου gentleman. Ο William 
μάς ώδήγησεν είς τόν οίχίσκον, ή τήν κ α λ ύ β η ν αυ
τού, όπως εν τή μετριοφροσύνη του την άποκαλεί ό κ. 
Λβονάρδος. Ζεΐ έντός δύο δωματίων, τά όποϊα έχουσι δύο 
όπας χαλουμένας παράθυρα. Οΰχ ήττον είσΐ καθαρώτατα, 
λίαν φιλοχάλως ευπρεπισμένα καί φέρουσι τόν τύπον σπου
δαστηρίου καλλιτέχνου μάλλον, ή διπλωμάτου. Μυρίζουν 
δέ παρά πολύ σιγάοον πούρο. Οτε είσήλθομεν εις 
αύτά, εύρομεν τόν κ. Λεονάρδον έργαζόμενον ύπό άλεξι- 
βρόχιον (?) διότι ή βροχή είσήρχετο πανταχόθεν έν Ttji 
δωματίω του. Μάς έβεβαίωσε δ' δτι νύκτα τινά έκοιμήθη 
ύπό τό άλεξιβρόχιόν του χαί δι’ αύτό είχε τήν κλίνην του 
έν τφ μέσφ ένός τών δωματίων του. Εξοικειωθείς δέ πρός 
τόν βίον έν Κετίνν), έγέλα διηγούμενος ήμΐν ταύτα καί 
πολλά άλλα. Ούδέν πλέον τφ κάμει έντύπωσιν· ώμολό- 
γει όμως δτι κατά τούς δύο ή τρεις πρώτους μήνας πολλά 
ύπέφερεν.

Ο κ. Λεονάρδος διέρχεται τό πλεϊστον τοϋ χρόνου 
γράφων πολλά περί Μαυροβουνίου. Mol έφάνη δμως μέχρι 
φανατισμού φιλομαυροβούνιος καί κατενθουσιασμένος έκ 
τής διαμονής του έν Κετίνγ.»

(Ιίαραλείπομεν τό λοιπόν μέρος τής αλληλογραφίας δι’ετερον 
φύλλον).

Victoria Watson.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΠΙΊ ΑΜΙΝΒΝ
—=?Ιαρά τν.ϊς ττήλαος τοΰ Όλοι* ίου Λ'.ός.= 

ΤΙΜΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ :
Είσητήριον λουτρού.................................... λεπτά SO
Ενδύματα (ποδήρης έσθής, περισκελίς, χει

ρόμακτρον ...........................................» 70
Τά μικρότερα τών <» έτών παιδί·/. γίνονται δεκτά 

δωρεάν, δταν συνοδεύωνται ύπό τών οικείων.

ΓΡΑΦΙΚΗΣ Ϊ,ΙΗΣ ΟΑΑ ΤΑ Μ
ΕΙΪ ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΐΟΝ ΠΑΛΛΗ κλι ΚΟΙΖΙΛ 

Έπί τής Όδοΰ Έρμοΰ
Τα ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα,ώς καί 

άλλα στιγμιαίως 6κτυπυύμενα είς τό χαρτοπωλεΐον

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ παντός είδους καί επικεφαλίδες επι

στολών όλων τών χρωμάτων καί σχημάτων είς τό χαρ
τοπωλεΐον

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.
ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ τών μοναδικών καταστίχων τού 

εμπορίου τού σπουδαίου καταστήματος EdlER el Kkis- 
CrtE τοϋ Άννοβέρου είς τό χαρτοπωλείου

ΠΑΛΛΗ κλι ΚΟΤΖΙΑ.

ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΝ ΖΟΒ τού γαλλι
κού οίκου JeAN BardOU πωλείται χονδρικώς καί λιανί- 
κώς είς τό χαρτοπωλείου

ΠΑΛΛΗ Rai ΚΟΤΖΙΑ.

Κ Υ ΡI A I ! ΚΥΡΙΑΙ!
ΤΟ ΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑΚΕΜΓΊΟΡΕΙΟΝ Ο“ΣΩΤΗΡ„

ΟΟ—ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ—ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ—»Ο

ΐίιΦΕΡΙί Δια Σάς ές είδιχώυ Καταστημάτων τής Ευρώπης :
1<·αλύπτρας έκ καουτσοΰ διά τά Λουτρά.
■ 1 έδιλα έκ καουτσοΰ διά τά Λουτρά.
Χώναε κοιλίας άπό μαλακώτατο σατέν έκτακτου πολυτελείας.

Δια ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ Καυτηριοφόρα έν θήκαις έπαργυρωμέναις.
Τριπλάς τριγωνικάς ακίδας, διά παρακεντήσεις.

Ε’Ιατρικώυ οργάνων έκ καουτσοΰ τήν μεγαλειτέραν συλλογήν. 
ΤΙ ΔΕ θοουτοψήκτρας περίφημους διά τήν υγείαν.

ίϊΠ'ΑΙ OIL ύ¥Π1Ι A V ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΑΤΟΙ ΔΙΑ ΘΕΡΙΝΗΝ ΕΠΟΧΗΝ.—ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ vliiul viMJilvUuI ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ—ΔΡΟΣΕΡΟΙ—ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΓΣΙΝ. 
ΚΑΛΟΙ ΔΙ’ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. 

(Κεντρική Αποθήκη, ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, απέναντι τοΰ Ταχυδρομείου).


