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Β. Γαβριηλίδης διευουντης

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οδος μουσών, ’Αριθ. 4, άπέναντι τής ο’κίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΦΑΤΙΝΙΤΣΑ

Ώνειοοπολήσατέ ποτέ δικτυωτά μυστηριώδη, καί δια
δρόμου; σιγηλούς, θαλάμους τρυφηλώς ύπνώττοντας καί 
κρατούντας τά παράθυρά των κεκλεισμένα ώς κεκλειβμ.έ- 
να βλέραρα,ευνούχους μαύρους μέ φωνήν παιδιών καί ορ
μαθόν κλειδιών περί τήν όσφύν, ανιαρούς σπασμούς ηδο
νής πασά χασμωμένου έπί τών στέρνων περικαλλούς Κιρ
κασίας, όδαλίσκας μέ άφρόπλαστον, άγαλματώδη, ροδα
λήν, σφριγώσαν καλλονήν, λυσσώσαν δΓ εναγκαλισμούς 
καί φιλήματα, χανούμ μέ στήθη άναπαλλόμενα έλεύ
θερα έπί σωμάτων καθειργμένων, ριγούσα; έν τή σκιά 
του χαρεμίου, άλλά καί πυρπολουμένα; ύπό τών επιθυ
μιών των, δυστυχή κηρία τηκόμενα ύπό τής ιδία; των 
φλογός, δυστυχή άνθη θνήσκοντα εκ δίψης έντός τών 
πολυτίμων γαστρών των «ονειροπολήσατε ποτέ οφθαλ
μού; μαύρους σπινθηροβολοΰντας καί πλεξίδας έβενώδείς 
μαργαριτοκοσμήτους καί δακτύλους γλυπτούς κατάφορ
τους άδαμαντοκολλήτων δακτυλίων, ών έν μόνον έξα- 
γοράζει είκοσι σκλάβας, καί λευχειμονούσα; τινας μορ- 
φάς άποδιδρασκούσας λάθρα τά μεσάνυκτα έκ τοΰ κιο
σκιού, καί σάκκους συνερραμμένους μέ συνταρασσόμενόν 
τι έν αύτοΐς άνθρώπινον δν, καί ριπτομένους εις τά πρά
σινα κύματα τοΰ Βοσπόρου, ύπό τό ωχρόν τής Σελήνης 
φώς· Ώνειροπολήσατέ ποτέ χονδροειδείς Κοζάκους μέ να- 
γάϊκαν καί κνοΰτον, χιονοστιβάδας άνθρωπίνους κατρα
κυλούσα; άπό τών Ούραλίων, μουζίκους σταυοοκοπου- 
μένους καί άποπνέοντας βότκαν καί τσάι, παραχωμέ
νους είς τάς γούνας των καί τά ύποδήματά των, άρκτους 
εχούσας έσωθεν τήν δοράν, ήρωϊκά νευρόσπαστα όρμώντα 
εις την θάλασσαν ή τό πΰρ καί κατακρημνιζόμενα άπό 
τοΰ ύψηλοτέρου πύργου μόλις τό διατάξν) ό άρχηγός των, 
βορράν συμπηχθέντα εί; σάρκας καί κόκκαλα, κτήνη δια- 
πράττοντα πράξεις ημιθέων, τυφλήν τινα δύναμιν ώς τό

πεπρωμένον, καί άξιωματικούς νεαρούς γνωρίζοντας άπ* 
έξω τόν Βύρωνα καί είς τάς πτυχάς τοΰ μανδύου των κρύ
πτοντας τά 's/xtrropevjtera ποιήματα, τοΰ Πούσκιν τά 
ύβρίζοντα τόν Αύτοκράτορα καί διά τά όποϊα είνε |βέ- 
βαιοι ό’τι θά τουφεκισθώσι άν τά συλλάβωσιν έπ’ αύτών;

★ ·Κ 
*

*Οστις ώνειροπόλησεν αύτά', άς καταβή είς τά Φάλη
ρον καί θά τάς ίδη όλας αύτάς τά; ονειροπολήσεις του 
είς τήν Φαηπ'τσαν,ζώσας, ένσάρκους, όρχουμένας έπί τής 
σκηνής πρός τόν ρυθμόν τής μελωδικωτάτης μουσικής του 
κόσυ.ου, έν μέσω καλλιτεχνικωτάτης ααί γραφικότατης 
διακοσμήσεως· διότι τήν Φατινίτσαν δεν μεταβαίνει τις 
μόνον νά τήν άκούσν) άλλά, καί νά τήν ί'δη· αί σκηνογρα- 
φίαι αύτής έχουσι τό συναρπάζον θέλγητρόν τοπείου, 
πληροΰντος τήν ψυχήν μας μέ τήν δρόσον του καί τήν 
πρασινάδα του.

Ή ύπόθεσις είνε τό ήττον πάντων ένδιαφέρον έν τή 
Φατινίτσα' είς τά μελοδράματα ή ύπόθεσις χρησιμεύει 
άπλώς ώς αφορμή- ομοιάζει μέ τά χρωματισμένα έκεΐνα 
παραπήγματα τών εκθέσεων τά χρησιμεύοντα μόνον ώς 
θήκαι ή στηρίγματα τών εκθεμάτων· δμοιάζει μέ τό 
σώμα κυριών τινων, εί; άς τοΰτο χρησιμεύει ώς άφορμή 
νά δεικνύουν ταΐς φούσταις των.

* *

Φατινίτσα λοιπόν θά είπη μουσική τοΰ Supp<5 Ό 
Siippi· είνε ό προσφιλής μελοποιός τοΰ Βοχχαχίυν .\ί«λ τόν 
ανευρίσκει, τόν αναγνωρίζει τις εις τήν Φατιχίτσαχ. Κατ’ 
έμέ ό Suppt5 εχει ένίοτε εκλάμψεις Μυσσέ. Έχει τήν 
άφθονον, τήν άληθή έμπνευσιν, τήν ήδυπάθειαν, τήν 
ιδιοτροπίαν, τά άπρόοπτον, τόν αισθηματικόν σκεπτικι
σμόν τοΰ ποιητοΰ τής Ναμονχβ. Ή μουσική του είνε 
μουσική τών αισθήσεων, είνε μελοποιία τής σαρκός" δέν 
είνε ούτε αίθερία, ούτε άγγελική, είνε ανθρώπινη. Προ
καλεΐ, θωπεύει, γαργαλίζει, σκανδαλίζει, εκνευρίζει.
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’Ενίοτε σέ νανουρίζει γλυκά, γλυκά, άλλ δπως σέ άπο- 
κοιμήση καί άναπετάσγ γυμνόσαρκον καί σπαργών ύπέρ 
•τήν κεφαλήν σου όνειρον. θά ελεγέ τις ότι ή μουσική 

,υ είνε μουσική τής φυσιολογικής σχολής- δέν άπΓ — · 
ται είς τό αίσθημα, άλλ' είς τό αίμα, δέν θέτει εί 

__ΧΑΙ Λ /ynrvtv T'/lY IZJ

του
νε

αποτελ
είς κι-

νηοιν τούς παλμούς, άλλά τους μυς- αυτήν την μουσι
κήν τήν έννοοΰμεν ολοι μας- μάς όμιλεϊ τήν γλώσσαν μας.

Και όταν ό Βλαδίμηρος Δημήτροβιτς άφυπνισθεις αί
φνης άδει:

J’£tais cachi dans l’ombre
έννοοΰμεν πολύ καλά ότι καθ’ ύπνους έσφιγγεν είς τήν 
άγκάλην του έζ έρωτος παλλομένην τήν Λυδίαν, την 
ανεψιάν τοΰ στρατηγού, ήν έν Πετρουπόλει ήγάπησε.

Τό δέ μαυριτανικόν ασμα οπερ άρχίζει ή Ζουλέίκα καί 
έπαναλαμβάνουσιν ειτα έν χορώ αί άλλαι οδαλισκαι εχει 
τήν αρμονικήν μονοτονίαν άσιατικοΰ μέλους, την τρυφη- 
λ,ήν μελωδίαν άσματος χανουμίσης νανουριζουσης τους 
πόθους της καί περιγραφούσης τάς νύκτας της.

Τό δέ ασμα:
Ma tcndrene est iSternelle,

τό περιπαθέστατον έκεϊνο πτερύγισμα τής ψυχής τοΰ 
Βλαδίμηρου περί τήν Λυδίαν, καί ό θαυμάσιος εκείνος 
ΰμ.νος τοΰ Μουλινώ, τοΰ γάλλου άνταποκριτοΰ πρός τάς 
παρισινάς :

J’ ai couru le monde entier
ό όποιος μέ τήν έπανερχομένην έπωδόν του ομοιάζει μέ 
άρμονίας πλημμύραν καί άμπωτιν, ής τα κύματα προ- 
χωροΰσιν έναλλάζ καί άποσύρονται, εινε αριστουργή
ματα έμπνεύσεως καί μελοποιίας.

Άλλ’ ή διωδία πρό πάντων τοΰ Βλαδιμήρου, καί τής

Αί οδαλισκαι ποικιλόχροα όλοσηρικά και μέταζαν έν- 
δεδυμέναι όρχοΰνται άκκιζόμεναι, συστρεφόμεναι, συσ- 
σειόμεναι, μαυριτανικόν τινα φανταστικόν χορόν, ύπέρ 
τάς κεφαλάς αύτών άναλικνίζουσαι είδος τι μεταζωτοΰ 
ερυθρού πέπλου- είτα δέ νωχελώς άνακλίνονται έπί τών 
πολυτελών άνακλίντρων μετά τής ραστώνης εύσαρκων 
τουρκίδων- καί ευφάνταστος θεατής λησμονών έπί στιγ
μήν ότι κάθηται είς τό έδώλιόν του, φαντάζεται ότι ύ- 
πεισήλθε λάθρα είς κάνέν xoraxt καί ότι, κρατών τήν 
άναπνοήν του εζωθεν τής θύρας, προσηλοΐ πυρίνους τούς 
οφθαλμούς του είς τήν όπήν κλείθρου τίνος καί βλέπει 
λαιμάργως όλον έκεΐνον τόν κατάλογον τών γαργαλιστι
κών φαγητών, τών προορισμένων διά στόμαχον πάσχοντα 
άνορεζίαν.

* ·*
Ή Φατινΐτσα ώς έκτέλεσις έπέτυχε πολύ,καί ό κ. Κα

τσίμπαλης έχει πάν δικαίωμα άπό τοΰδε νά προσθέση 
έπί τών μικρών έκείνων χρωματιστών προγραμμάτων 
του : Grand succis.

Ή Λασσάλ κατά τε τό ασμα καί τήν ηθοποιίαν, καί 
ώς Φατινίτσα καί ώς Βλαδίμηρος έφάνη άληθής άριστο- 
τέχνις- φέρει πολύ έπιχαρίτως καί τήν στολήν τής βλά- 
χας καί τόν χιονώδη μανδύαν τοΰ ύπολοχαγοΰ μετά τής 
μικράς έκ τοΰ θυλακίου προβαλλούσης λαβής τοΰ ζιφι- 
δίου* έν τή τελευταία μόνον χροσοκεντήτω καί μεγάλη 
στολή τοΰ λοχαγοΰ θά έπεθυμοΰμεν χάριν τής άληθείας 
νά έψερε τάς πλατείας μετά τών έπικεντημένων αστέρων 
έπωμίδας τών ρώσσων άζιωματικών, και ουχι τά κομ
βία τών ελληνικών έπωμίδων.

Ή Jeanne Amiri· άπαθής πάντοτε καί ψυχρά, αληθης 
όδαλίσκη, νομίζεις ότι προέκυψεν έπί τής σκηνής άπό 

καί ότι ή εύμελής αύ-

ΜΙΚΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ.

(Ί’πά νέου μαργαρίτου δήμ,ισαα.)

Έρ. Τί είναι ή Σύρος ;
Άπ. Ή Σύρος είναι μία πλατεία, περιβρεχομένη παν

ταχόθεν άπό ύδωρ, τό όποιον χύνεται είς τήν θάλασσαν.
Έρ. Πόθεν περιορίζεται ή Σύρος.
Άπ. Ποός Άνατολάς ή Σύρος περιορίζεται ύπό τοΰ 

άρχιεπισκόπου Μεθοδίου, πρός Δυσμ.άς ύπό τοΰ άστυνό-

. C r J-------* ,νν -τίνος σουλτανικοΰ γυναικωνίτου, καί ότι ή ευμελης αυ-Λυδιας, η πληρης κρυστάλλινων φθόγγων, και λαρύγγι-, αδράνειαν σώματος
σμών έρωτευμένων αηδονων, και μ.εθυστικων πτερωτών - . ' . ϊ '
φιλημάτων καί περιπτύζεων, διεγείρει ζωγραφίζει πρό ««W?’ έθσιάαβευσε καί μοΰ φαίνε-
τών οφθαλμών ήμών ιερογλυφικά συμπλέγματα έν μυ- 
στηριώδει σκιόφωτι.

‘Αρμονικότατος είναι καί ό ύπέρ τών νεόνυμφων ε- 
πιθαλάμιος έν τέλει, δν πάντες αδουσιν έν χορώ, καί δν 
πάντες οί θεαταί έν χορώ προχθές τρις, έπανειλημμενως, 
φρετητιωδώς κατεχειροκρότησαν.

Τά σκηνογραφήματα τής Φατινίτσας ώς είπον είνε 
καλλιτεχνικώτατα- είνε σκηνογραφήματα μάλλον μικράς 
feerie ή κωμικού μελοδραματίου.

‘ Αμα αίρομένης τής αυλαίας εύρισκόμεθα εν πληρει 
ρωσσικώ στρατοπιδω- μακράν, έπί τοΰ σκοτεινού δρίζον 
τος διαγράφεται ίν μέγαρον μέ πολύθολον στέγην, ύπο 
στοών περιτρεχόμενον, καταφώτιστα έχον τά μυρία του 
παράθυρα έκ φωτός διηθουμένου δι’ έρυθρών παραπέτα 
σμάτων- πίπτει χιών- όλα είνε χιονοσκεπή καί ό γραφι
κός οίκίσκος μέ τήν έπί τής σκηνής κλίμακα, καί το 
φυλακεΐον μέ τά έπ’ αύτοΰ έστημένα τηλοβόλα, κάτωθεν 
τών οποίων βηματίζει μέ τό όπλον άνά χεϊρας ό φρου
ρός παρά τήν συνεπτυγμένην ρωσσικήν σημαίαν.

Κατά τήν δευτέραν πράζιν ή σκηνογραφία μεταβάλ
λεται ώς διά μαγείας- εύρισκόμεθα είς τόν μυστηριώδη 
εκείνον λαβύρινθον, όπου ούτε ό ήλιος τολμά νά είσέλθη,

Ο Armand ώς στρατηγός έθριάμβευσε καί μοΰ φαίνε 
ται ό’τι ό μ-όνος θρίαμβος τοΰ στρατηγού ΙΙουντσισέφ θά 
είνε αύτός- αί έζύχολοι παραφοραί του, ή διάσημος του 
έκείνη βλασφημία Cre mille tonnes de caviar ! Ventre de 
Moscou! καί τό νευρικόν του έκεϊνο πλατάγισμα τής μά
στιγος, καταρράκτην προύκάλεσαν γελώτων ηχηρών.

Ό Delaroche, ώς sinecure, ώς εύνοΰχος, μέ την παι
δικήν φωνήν του, καί τήν σεισοπυγοΰσαν έκείνην τρε
χάλα του, έπέτυχε πολύ περισσότερον παρ οσον άλλοτε 
έν άλλω μελοδραματίω.

Ό Brouette παρέστησε πιστόστατα τον τύπον τοΰ 
άγγλου άνταποκριτοΰ, μέ τήν παροιμιώδη του ψυχραι
μίαν, τήν λαρυγγώδη του προφοράν, τόν εις το πλευρον 

__ . ' ._____ ί........ «υ*/·» ιι eur.u *rnu _

όπου ή άτμόσφαιρα τής χλιδής καί τής μαλθακότητος στερεοτυπως : , ,
εινε άκίνητος ώς στερεοποιηθεϊσα, είς τό έρείπιον εκείνο! Πηγαίνετε ς ·<
τό κατάμεστον ζωής, τό χαρέμιον. ·

δικώτατος, ήρατο άληθή θρίαμβον καί έχειροκροτήθη 
ίαγδαίως- νομίζω δέ ότι ούδέποτε δικαιότερον αί δύο πα- 
λάμαι έπλατάγησαν έπ' άλλήλας πρός έκφρασιν θαυμα
σμού καί έπευφημίας

Άν ήαην Καμπούρογλος καί έγραφον μίαν συμβουλήν 
καθ’ ήμέραν είς τήν «Νέαν Εφημερίδα» μου,άντί συμβου
λής περί πιάτων, λεκέδων, καί πετρελαίων θά έγραφον

ή Φατινίτσα.
Ίουλιανός

Τήνου.
Έρ. Ποιον είναι τό κλίμα τής Σύρου;
Άπ. Τό κλήμα τής Σύρου είναι πρασινοκίτρινον, συν

τελούν είς την ταχεΐαν ώρίμανσιν ροδιτών, ραζακής καί 
αΰγουλάτων. Έτησίαι άνεμοι είναι οί ’Ιταλοί τοΰ πο
λεμικού στόλου- έπικρατοΰντα δέ κυνικά καύματα 
οί χοροί τοΰ Αύγούστου καί τά οικονομολογικά άρθρα 
τοΰ Χαοατσή έν τώ Φανώ.

Έρ. Τά όρη τής Σύρου ;
Άπ. Τό ύψηλότερον "Ορος τής Σύρου είναι ό Κοζαδΐ- 

νος, ού ή κορυφή καλυπτομένη καί τό θέρος άκόμα ύπό 
λευκού πίλου ύψοΰται χίλια μέτρα άνω τής Έπιφανείας 
τής θαλάσσης.

Έρ. ’Άλλα όρη ;
Άπ. Άλλα όρη είναι τά Χαλικοβούνια, όρη άπό- 

τομα καί ύψηλά, ύψούμ,ενα έν τώ μέσφ τών άμ.αζη- 
τών Οδών Ά’.τισαο.τιοί καί Χρονσων. Τά όρη αύτά λέ
γονται ήφαιστιογενή, καί είναι έκρηζις Βαφειαδικών έκ- 
χωματώσεων.

Έρ. Όνόμασέ μας τάς Λίμνας τής Σύρου.
Άπ. Κυριωτέρα έστιν ή Λίμνη Νυμφεώτις κατά τήν 

Πλατείαν Λεωτσάκου, έχουσα βάθος 1000 μέτρων, ής 
τά ΰδατα έκβάλλουσι διά τής Όδοΰ Έρμου είς τήν θά
λασσαν. Ή Λίμνη αϋτη είναι όνομαστή διά τάς νύμφας 
της, ώραϊα συριανά χέλία, τά όποια ψήνονται περίφημα 
περασμένα στή σούβλα. "Αλλαι Λίμναι, έπισης όνομα- 
σταί, είναι ή Λίμη Μιιστιχεώτις καί ή /’//ππώπζ',όπου 
λιμνάζουν αί συριαναί πάπιες.

Έρ. Ποιοι είναι οί ποταμοί τής Σύρου;
Άπ.Δύο ποταμούς έχει ή Σύρος, τόν Χα.ίιχίαν πηγά- 

ζοντα άπό τής Δημαρχίας, διερχόμενον δι’ όλων τώ 
κέντρων τών άμαςητών καί μή όδών, καί είτα έκβάλ 
λοντα είς τά θυλάκια τών εργολάβων, καί τόν Λίμαν, 
έχοντα τάς πηγάς του είς τόν Νεύτωνα, καί τόν Μα 
θγόν, τόν Νικολάραν καί τόν Χούμην καί χυνόμενον είς 
τάς άκοάς παντός θνητού καί μή.

Ερ. Είναι όνομαστή ή Σύρα δια τους καταρρά- 
κτας της;.

Απ. Μάλιστα. Ό περιφημότερος είναι ό μύτος τοΰ 
πρώην Δημάρχου Σαλάχα, πίπτων μετά άγριου πατάγου 
άπό τοϋ όρους Ταμβάκου καί διασχίζων ένεκα τής ορμής 
του μεγάλα χρωματιστά Μανδύλλια.

Ερ. Είπε μας τά κυριώτερα σπήλαια τής Σύρου ;
Απ. Τά όνομαστότερα σπήλαια είναι έν τή Πλατεία 

Λεωτσάκου, ονομαζόμενα ύπό τών κατοίκων Λημοτιχά

Καταστήματα. Είς τά σπήλαια αύτά καταφεύγουσι καθ* 
έκάστην περίπου πεντακόσια γαϊδούρια, πληρόνοντα ει
σιτήριο» 15 λεπτών, κκί ήναγκασμένα νά κοπρίζωσι δι* 
όλης τής νυκτός πρός όφελος τοΰ έν Χρούσοις Κήποι» 
τοΰ κ. Δημάρχου.

Ερ. ΙΙοϊα είναι τά 'Ακρωτήρια τής Σύρου;
Απ. ’Ακρωτήρια τής Σύρου είναι οί καβομύτοι τώ» 

κυρίων Σ. ΓΙαγκάλου καί Καλαποδοπούλου.
Ερ. Ποία είναι ή πρωτεύουσα τής Σύρου ;
Απ. Πρωτεύουσα καλλονή τής Σύρου είναι ή λεγομέ— 

νη Λαύριον, όνομαστή διά τάς έζ άδαμάντων, οφθαλ
μών, χρυσού, σαρκών καί λευκότητος μεταλλεία της.

Ερ. Εχει έζοχάς ή Σύρος ;
Απ. Μάλιστα. Έκάστη Συριανή έχει δύο έζοχάς, 

Οαυμαστάς διά τόν πλούτον τών φυσικών καλλονών των.
Ερ. Πόσος είναι ό πληθυσμός τής Σύρου ;
Απ. Ό πληθυσμός τής Σύρου άνέρχεται κατά τόν κ. 

Μανσόλαν είς τρία δισεκατομμύρα συμπεριλαμβανομένων 
τών μυιών, τών κούκων, τών γαδάρων, τών Άλεζανδρι- 
νών καί τών Συριανών.

Έρ. Τί θρήσκευμα έχει ή Σύρος ;
Απ. Οί Συριανοί είναι αιρετικοί, καλούμενοι Μεβο- 

διστα,ί.
Έρ. Όνόμασέ μας τά κυριώτερα προϊόντα τής Σύρου.
Άπ. ‘Η Σύρος παράγει λουκούμια, κούκους, γαδάρους, 

ντομά-ες, πτωχεύσεις, Ζΐ/«>υ·<ι, Τά./αιτα, Φοίνικας, Π//- 
γαδάχια, Περδίκια, Τρυρωνες κλπ.

Έρ. Είπέ μας ολίγα τινα περί τοΰ Έμπορίου καί τής 
βιομηχανίας τής Σύρου ;

Άπ. Τό έμπόριον τής Σύρου είναι 
βίαι, αγοραπωλησία ψήφων κατά τάς 
πηγία, τά ρουσφέτια τής άτμοπλοϊκής εταιρίας, τό κυ
νήγι τών κούκων κλπ.

Ερ. Τί γνωρίζεις περί τών ηθών καί έθίμων τών κα
τοίκων τής Σύρου.

Άπ. Οί κάτοικοι τής Σύρου τό μέν πρωί περνοΰντες 
άπό τή Σκνιτά σταυροκοποΰνται, διότι πρός τό μέρος ε
κείνο πέφτει ή Τήνος μέ τήν Παναγίαν της'τήν δέ έσπέ
ραν κάμνουν τακτικήν Λιτανείαν δι’ όλων τών οινοπω
λείων τής Σύρου όπου πεοιφέρουν μετά ψαλμών καί μα- 
νέδων είς τά χείλη καί τόν λάρυγγά των τήν Χιώτικι/ 
καί τήν Μωραίτιχη. Τήν ήμέραν κοιμούνται καί τήν νύ
κτα είς τό Νησάχι περιεργάζονται τό Μόλωμα τοΰ Μά
τσα.

Ερ. Ποιους μεγάλους άνδρας έβγαλε ή Σύρος ;
Απ. Πλην τοΰ Φερεκύδη, τόν νεώτερον ποιητήν Κα- 

ραίσχον τον Μα.ίεμττήν, τόν μεγαλοφυή οικονομολόγο» 
Χαρατσή μέ τό καλάθι του, τόν Φανόν καί με ένα όκάρι- 
κο ψωμί ύπό μάλης,τόν έγκυκλοπαιδικόν Τιμπαμπόγλου» 
καί τόν άρχοντα Περικλήν Βαφειαδάκην.

Ερ. Ποϊον γεωλογικόν κίνδυνον διατρέχει ή Σύρα ;
Απ. Η Σύρα διατρέχει τόν κίνδυνον νά καταβυθισθή 

είς τόν βυθόν τής Θαλάσσης έκ τοΰ βάρους τής κινητής 
καί ακινήτου περιουσίας τοΰ κ. Βαφειαδάκη.

Ερ. Ποιον είναι τό άντιφάρμακον τοΰ κινδύνου αύτοΰ;
Άπ. Νά διανεμηθούν οί Συριανοί τήν περιουσίαν τοΰ
Βαφειαδάκη.

έρωτικαί έργολα- 
έκλογάς, ή ναυ-

Τ*ρ*?5-*στό-γΰρ<ι>^
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ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Πεοίεργος u.xvix αύτη ή τοΰ τρικουπικοϋ κόμματος 
όπόταν έρχεται είς την εξουσίαν έναντίον τών επιτηδευ
μάτων. Έννοεϊ νά τά εξόντωση δλα, νά τά κάμη γήν 
Μαδιάμ Τρικούπη, νά τά 'δή ολα κάτω και μόνον gv 
έπάνω, τό προσφιλές, τό τρυφερόν, τό κομματοφόρον επι
τήδευμα τών ύπαλλήλων. Έπί τής άλλης του πρωθυ
πουργίας πόσοι παντοπώλαι άφησαν τά ντεσγιάχια των, 
ψαράδες τοΰ Μεσολογγίου τής χα.Ιαμωταΰ; των, τσαγ
κάρηδες τής τατά.Ιιες καί τά σουβ./ιά των, μάγειροι τήν 
κουτάλα καί τόν άσπρον των σκούφον, διά νά περιβλη- 
θοΰν δ μέν τρικαντό προξένου,ά δέ χαρτοφυλάκιον έπαρ
χου, ό δέ προσόντα τελώνου. Καί τώρα πάλιν έλει- 
ποτάκτησαν τούς φούρνους οί φουρνάρηδες ή μάλλον δια
νέμονται τόν καιρόν των μεταξύ φουρνίσματος καί κα
θηκόντων ταχυδρομικών ύπαλλήλων, καίονται έπομένως 
τά τζουβέκία, μένουν αδιανέμητοι αί έπιστολαί, έλειπο- 
τάκτησε τήν βελόνην ό ράπτης, μένουν αί μεγαρίτισσαι 
χωρίς τοΰ ιματισμού τής τράτας των, καί οί Μεγαρεϊς 
χωρίς γράμματα. Ό δέ τύπος τής άντιπολιτεύσεως χύ
νει τά κροκοδείλιά του δάκρυα. Άλλ’ ήμεϊς οί τρυφε
ροί συμπολιτευόμενοι διορώμεν καί έδώ τήν μεγαλο
φυίαν τοΰ άρχηγοΰ μας, έχοντος μεγάλα σχέδια καί 
μεγαλειτέρους άκόμη σκοπούς. II μεγάλη του δέν
είναι νά πάρουμε τήν Πόλι, άλλά νά γίνουμε ολοι ύ- 
πάλληλοι, ζώντες άπό τοΰ κράτους, έχοντες όμως καί 
τή δουλ ίτσα μας. Ή ιδέα είναι τόσον ώραία, ώστε θά 
σάς τήν άναπτύξωμεν προσεχώς καί θά μείνετε ολοι ευ
χαριστημένοι.

Ιδού διατί οί Άραπάδες λατρεύουν Άχμετ τόνΆραμ- 
πη. Υπάρχει παράδοσις οτι περί τάς άρχάς τοΰ δεκάτου 
τρίτου αίώνος τής Έν/ρας ένας Άχμέτης θά κάμη άνω 
κάτω τόν κόσμον καί έπάνω είς αύτό τό άνω κάτω Οά 
..βασιλεύσουν οί Πιστοί. Καί έπειδή ό Άραμπής λέγεται 
Άχμέτης, άρα αύτός είναι ό νέος Μεσσίας τών Μωαμε
θανών.

'Ιδού καί έν έπεισόδιον τής θεοβλαβείας τοΰ ’Άχμετ 
Άραμπή.

Συνεσκέπτοντο αυτός καί οί φίλοι του—οί συνταγμα- 
τάρχαι—καί τινες τών συνυπουργών του, όταν πρό τοΰ 
βομβαρδισμού τής Αλεξάνδρειάς ό "Άγγλος πρόξενος ά- 
πηύθυνε τό γνωστόν τελεσίγραφον, μεταξύ τών ορών τοΰ 
όποιου ήτο κκί ή ύπερορία τοΰ Άραμπή καί τών λοιπών 
-ΛΟ.Ιοιέ/ωι'. Οταν ό Άραμπής τούς λέγει :

— Μίαν στιγμήν, παρακαλώ.
Καί σηκονόμενος, βγάνει τά παπούσία του, τής κάλ- 

τσαις του,άπλόνει ένα χαλάκι είς τήν αίθουσαν τών συν
διασκέψεων καί γονυπετών άρχίζει νά κάμνη μετ’ έξαι- 
ρετικοΰ ένθουσιασμού καί βοής τήν προσευχήν του, τό 
λεγόρενον ναμάΐ,ι.

Μετά τοϋτο ό ύπηρέτης τώ φέρει λεκάνην καί ψιθυρί- 
ζων ρητά τού Κορανίου πλύνεται.

Επειτα βάζει τής κάλτσαις του, τά ύποδήματά του,

τυλίζει τό χαλί του καί άναλαμβάνων πάλιν τήν προε- 
δρείαν λέγει μετά θρησκευτικής εύλαβείας :

— Τό τελεσίγραφον θ’ άπορριφθή.

Αύτά έγράφησαν ύπό τού ειδικού άνταποκριτοϋ τού 
’Λδια,Λ.Ιάχτου τού Ροσεφόρ, φίλου προσωπικού τού Ά
ραμπή.

Ευχαρίστως δημοσιεύομεν τήν κάτωσι δήλωσιν τού κ. 
Παυλοπούλου, ήν άποδεχόμεθα ώς άληθή. Τώ συγχαίρο
μεν δέ διότι πρώτος αυτός έκ τών Καταστηματαοχών έ
λαβε τό θάρρος νά δηλώση ότι θεωρεί δικαίας τάς άξιώ- 
σεις τών ραπτοεργατών καί σκέπτεται μετ' άδελφικής 
περί αυτών στοργής. Ελπίζομεν ότι τό αύτό πνεύμα Οά 
έπικρατήση μεταξύ όλων τών έντιμων ’Εμποροραπτών, 
προσερχομένων είς άνακούφισιν τοΰ πτωχού έργατικοΰ 
κόσμον.

Εις το αστυνομικόν δελτίον βλέπομεν άναγραφομένας 
κλοπάς παλαιών ώρολογιών, βρακιών, μανδηλίων καί 
πατσαβουρών άλλά τάς γινομένας κλοπάς έν τώ έκ μαρ
μάρου Λεβιάθαν τών κτιρίων τής ΌΧοΰ /Ιίό.ίου οπού ή 
Λέσχη, όπου τό χαρτοπαίγνιον, όπου τά θύματα, οπού 
ή γύμνωσις, όπου αί πλευρίτιδες, οπού ό Νέγρης, όπου 
οί πρέσβεις, όπου οί παΐκται, δπου τά δάνεια, 4000 
ταϊς Ο]θ—κύτάς λοιπόν, τόσον μεγάλας, δέν δύναται 
νά τάς συμπεριλάβη τό άστυνομικόν Δελ.τίον, τόσον μι
κρόν, έφ’ ώ πρέπει νά ενωθούν αί φυλακαί τής Αίγίνης 
καί τού Τριγγέτα καί τού Μεδρεσέ καί τού Κόκλα είς 
ένα μέγαν περίβολον, διά νά δεχθούν όλην τήν οικίαν 
Μελά, μέ τήν Λέσχην, μέ τό χαρτοπαίγνιον, μέ τούς 
Λωποδύτας, μέ τά θύματα.

Έπικοοτούμεν μέ όλην μας τήν δύναμιν τήν ιδέαν 
τοΰ άρχιεπισκόπου Σύρου κκί Τήνου κ. Μεθοδίου, τοϋ 
νά συγχωνευθώσιν αί έν τώ μέσω τής έβδομάδος συμ.- 
πίπτουσαι έορταί μετά τής Κυριακής καί νά συνεορτά- 
ζωνται μετ’ αύτής. Αί έορταί τών ορθοδόξων κατήντη
σαν παροιμιώδεις μεταξύ τών άλλων έθνικοτήτων καί 
ένθυμούμεθα παράδοσιν τινα καθ’ ήν άθρησκός τις άπο- 
φασίσας νά ένστερνισθή κατά προτίμησιν έν θρήσκευμα 
δέν δέχεται νά γείνη ορθόδοξος χριστιανός, διότι φοβεί
ται μήπως λιμοκτονήση έκ τής άεργίας ενεκα τών συ- 
χνοτάτων κκί άλλεπαλλήλων έορτών τού έλληνικοΰ εορ
τολογίου. Καί πράγματι αί έορταί είνε τό μεγαλείτερον 
σαμάρι τό κατατρώγον τά σπλάγχνα τών Ελλήνων έν 
γένει. Διατί τά σχολεία καί τά γυμνάσια έκβράζουσι 
κατ’ έτος τόσην ήμιμάθειαν; Διότι αί διακοπαί, προστι- 
θέμεναι πρός τό καλογηρικώτατον έκεΐνο κομ.βολόγιον 
τών έορτών άφίνουν μόλις τό 8ν τρίτον τού έτους πρός 
διδασκαλίαν. Άλλά πρό πάντων κατακέφαλα κτυπώσιν 
αί έορταί τήν έργασίαν τήν χειρωνακτικήν καί τήν βιο
μηχανίαν. Ό έργάτης παύει αίφνης τήν έργασίαν του 
διότι άπό τό καλανδάρι προκύπτει ή άκτένιστος καί ρυπα
ρά μορφή τού άγιου Δεϊνος ή τής άγιας Τάδε. Καί επει
δή στενοχωρεΐται, διά νά διασκεδάση σύρει τήν πλήξίν

του είς τό καπηλεΐον ή καί παρεκεϊ άκόμη. Καί έξυπνά 
τήν έπαύριον έκνενευρισμένος, μή αισθανόμενος όρεξιν 
δίά τήν έργασίαν, μέ γυμνόν τό θυλάκιον, δαπανήσας 
είς μάτην οσα είχε κερδίσει, μόνον καί μόνον διά τά 
χατήρι ένός οστις έτυχε έκείνην τήν ήμέραν πρό χιλίων 
τόσων έτών ν’ άνασκολοπισθή, ή ν’ άπαγχονισθή ύπέρ 
τής πίστεως. Καί οΰτω ολίγον κατ’ ολίγον ό έργάτης 
μεταπίπτων αίφνης άπό τήν έργασίαν είς τήν άργίαν, 
ώς ό οδούς άπό τήν θερμότητα είς τό ψύχος, διαφθεί- 
ρεται, ή οκνηρία άρχίζει νά γαργαλίζη τό σώμα έκεΐνο 
τό ρωμαλέον, τό έχον τούς βραχίονας διά τήν σφύραν ή 
τόν πέλεκυν ή τήν σκαπάνην, καί όχι όπως τούς άκουμ
βά έκλελυμένους έπί τών τραπεζών τών καταγωγείων. 
’Επειτα δέ ή μαύρη ένδεια καί ή άπελπισία καί ή άτι
μία εισέρχονται είς τάς οικογένειας, καί έντός σκοτει
νών καί κατερειπωμένων μελάθρων βλέπομεν μορφάς ά- 
πεστεωμένας, οφθαλμούς πυρέσσοντας άπαισίως, καί στό
ματα βουλιμιώντα καί ράκη δεικνύοντα μ.άλλον τάς σάρ
κας ή καλύπτοντα αύτάς καί . . .

Αλλαχού άν ή δυστυχία μαστίζη τάς έργατικάς τά
ξεις, οί κοινωνιολογικοί οροί είναι ολως διάφοροι' παρ 
ήμΐν τοΐς Έλλησι μία τών μεγίστων αιτιών τής ελεει
νής καταστάσεως μας είναι καί αί πολλαί έορταί, αί ό- 
ποΐαι είναι καιρός πλέον νά καταργηθώσι.

Έκ Πατρών πάλιν μάς άναγγέλλεται κάτι καλόν—ή 
σύστασις *1ολιτε*οί$ Χυλλόγοι», τού όποιου τόν Κα
νονισμόν δημοσιεύει δ φιλόπατρις επαρχιώτης συνάδελφος 
Φορο./ογούιιεΓος, όστις βεβαίως Οά συνετέλεσε πολύ είς 
τήν όργάνωσιν τοιούτου σωματείου διά τής έν παντί 
φύλλω του τονίσεως τών ιδεών ύπό τήν σημαίαν τών 
όποίων ιδρύεται ό Σύλλογος. Συνήθως—ήμεΐς τούλάχι
στον—τάς άγγελίας παρομοίων συλλόγων μάλιστα έν τή 
πρωτευούση όπου τά ιδρύματα αύτά έγελωτοποιήθησαν 
μέχρι φόρτου—ύποδεχόμεθα μετά μειδιάματος περιφρο- 
νητικωτάτου καί ούδέ λόγον καταδεχόμεθα νά κάμωμεν 
περί αύτών. Διότι πάντοτε ύπό τά ώραΐά των προγράμ
ματα κρύπτονται ή ώραΐαι μωρίαιή δυσειδείς ίδιωφέλειαι’ 
άλλ’ είς τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν ζωήν τών Πα
τρών έχομεν ίδιάζουσαν άδυναμίαν. Έν Πάτραις οί Σύλ
λογοι οχι μόνον δέν έγελωτοποιήθησαν, άλλά καί προσή- 
νεγκαν μεγάλας είς τήν κοινωνίαν ύπηρεσίας. Ό Εμπο
ρικός Σύλλογος τών ΙΙατρών διεφώτισε πάντοτε τήν Κυ- 
βέρνησιν είς όλα τά έμπορικά ζητήματα, όσα είχον έθνι
κήν σημασίαν καί Γσως πολλή κυβερνητική ένέργεια ο
φείλεται είς τήν πρωτοβουλίαν έκείνου. ’Άλλοι πολίτι
κοι Σύλλογοι έν τή πόλει έκείνη έπέδρασαν εύεργετικώς 
επί τών άποτελεσμάτων έπαρχιακών έκλογών. Ό τύπος 

.τών Πατρών είναι πολύ σεμνότερος καί έμφορεΐται άπό 
γενικώτερον φρόνημα ή ό τής πρωτευούσης. Γεννάται 
ενίοτε άληθής ένθουσιασμός έν Πάτραις ύπέρ ιδεών καί 
τών σημαιοφόρων αύτών. Οί δημοτικοί της άρχοντες 
πράττουσιν έργα ά ούδέ κατ’ όναρ είδον οί ήμέτεροι. 
Δημοτική δέ πρόνοια έκ μέρους τών πολιτών έξασκεΐται 
σχεδόν άόκνως. Βεβαίως καί αί άσχημίαι τών Πατρών 
είναι άνάλογοι πρός τό μεγαλ.εΐον τής πόλεως, δευτέρας 
ερχομένης μετά τάς Αθήνας. Άλλ' αί Πάτραι πρός τάς 
ασχήμιας έχουσιν είδος τι ζωής, μόλις δυναμένης νά 

,ΊΓ?ραβληθή πρός τήν θερμότητα τής σταφίδος των. Είς

άτμοσφαίραν λοιπόν τόσω ύγιά καί διαυγή ήξιζε ν& 
γεννηθή Πολιτικός Σύλλογος σπουδαίος, ούχί πάρω* 
δία, ούχί παιδιά, ούχί παλαίστρα λόγων, λίμας, 
άνοησιών, χιμαιρών, κοινοτοπιών, όλης τής άνεξαντλή- 
του ρωμαίϊκης πνευματικής χυδαιότητος,προϊόντος άκρά- 
του άμαθείας μεμιγμένης μετ’ άσελγοϋς άναιδείας. Τοι- 
ούτον έννοοΰμεν τόν Πο.Ιιτιχόκ Σύ.Ι.Ιογον τών άγαπη- 
τών Πατρινών καί ώς τοιοϋτον τόν χαιρετίζομεν θερμό— 
τερον ύπέρ πάντα άλλον, διότι εϊμεθα καί ήμεΐς έξ έ
κείνων οϊτινες άγωνιζόμεθα νά άποδιώξωμεν τήν πολι
τικήν άπό τής άσφυκτικής άτμοσφαίρας είς ήν τήν περιέ- 
κλεισαν τά μεγάλα ονόματα,τά κακούργα συμφέροντα,οί 
άναιδέστεροι χαρακτήρες, τά άμαθέστερ-α όντα, ή ήρωϊ- 
κώς ή πατριαρχικώς άντηχούσα βλακεία, οί έπαγγελμα- 
τίαι κατσικοκλέφται, τά σπαθιά, ό ρητινίτης καί τά εί- 
κοσιοκτάρικα. Έάν κατορθώση νά εύρη άπολυμαντικά 
κατά τής άτμοσφαίρας αύτής ό Πο.Ιιτιχός Σύ^-Ιογος 'ϊ&ί 
Πατρών,ή άποστολή του έσται μεγάλη καί ή έπιρροή του 
έτι μείζων. Τοϋτο συμβουλεύομεν καί τούτο εύχόμεθα.

Ή ιδέα τοΰ κ. Λεκατσά νά μεταβή είς Πάτρας καί νά 
δοκιμάση τόν θίασόν του εις έπαρχιακόν τό πρώτον δη
μόσιον, ώς γίνεται τούτο έν Ευρώπη, καί όιά τούς θιά
σους έν γένει καί διά τούς καλλιτέχνας έν μέρει, άπέβη 
άτυχή;. Έν γένει όστις θέλει νά πορευθή εις τό ρωμαίΐκο 
μέ ιδέας εύρωπαΐκάς, μέ τακτικήν, μέ αιδώ, μέ μετριο
φροσύνην, άποτυγχάνει. Ολα ήλθαν έναντία εί; τον κ. 
Λεκατσάν. Τό θέατρον τών Πατρών είναι χειμερινόν τό 
καλοκαίρι πολύ σωστά μπορεί νά τεθή ή έπιγραφή ; «Ού
δείς ένδεδυμένο; είσίτω». Ό θίασός του δεν είχεν άπο- 
γυμνασθή” ό ίδιος δέν κατώρθωσεν ακόμη άπροσκόπτως 
ν’ άπαγγέλλη, πλήν δραμάτων τινων ά έχει μελετήσει 
καλώς' τό ζήτημα τών γυναικών τοϋ θιάσου δέν είχε 
λυθή έπαρκώς· μαθηταί του γυμνασθέντες έπί ικανόν 
καιρόν τόν έγκατέλιπον τά μέσα του ήσαν γλίσχρα. 
Ύπό τοιούτους ορούς ή άποτυχία του ήτο βεβαία· άλλά 
καί όχι δίκαια. Διότι ούδείς θνητός είργάσθη ή μάλλον 
έμαρτύρησεν ύπέρ μιάς εύγενούς ιδέας όσον ό κ. Λεκα- 
τσάς. Συμφέρον ταπεινόν βεβαίως δέν έπεδίωκε- τό συμ· 
φέρον αύτού τόν ωθεί είς τάς άγγλικάς άκτάς, καί όχι 
εί; τάς έλληνικάς. Ό πόθος του ητο νά ύψώση πρός εαυ
τόν, διά τόσων μόχθων καί διά τόση; εύφυίας καταρτι- 
σθέντα είς διάσημον Έλληνα καλλιτέχνην, νεαρόν ελλη
νικόν θίασον, είς όν έπί τού παρόντος νά άνατεθή 
εύδόκιμος διδασκαλία κατ’ έζοχην τών δραμάτων 
τοΰ Σαίξπηρ, τού μόνου Θεάτρου ότερ διά τόν Πλα
νήτην τής Γής τούλάχιστον θά είναι πάντοτε αιώνιον 
καί άθάνατον. Δυστυχώ; δέν κατωρθωθη ώστε τό κοινόν 
τών Πατρών νά έκτιμήση τόν σκοπον αυτόν. Άπητεϊτο 
προπαρασκευή καί τοιαύτη δέν έγένετο. Διότι δέν πα- 
ραδεχόμεθα ώς πατραΐκόν κοινόν τούς τριακοσίους ή καί 
πεντακοσίους οΐτινες συνέρρεον είς τάς όλίγας παρα
στάσεις, ή τού; έκατόν πενήντα έπί κεφαλής τών όποιων 
είσήλθεν ό κ. ‘Ρηγόπουλος εί; τό θέατρον, διδασκομένου 
τού Μί.Ιτωνόζ του. Άλλ’ ό κ. Λεκατσάς, παρά τάς ύ
βρεις ών έγένετο άντικείμενον, έφάνη καί έν ταΐς άτυ- 
χίαις του ύπερήφανος. Δαπανήσας ό,τι είχε καί στερού
μενος καί αύτοϋ τού ναύλου τής έπιστροφής,άφοϋ έστει
λε διά τοϋ άτμοπλοίου τά γυναικεία πρόσωπα τοϋ θιά
σου, καί άφοϋ άνεχώρησαν οσοι έκ τών ύπ’ αύτόν νέων
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<5ιέθετον άτομικά χρήματα, έτέθη έπί κεφαλής τών ά- 
πομεινάντων καί διά πεζοπορίας δεχαζ,ρ,έροο έπκ- 
νήλθεν εις Αθήνας, άφοΰ ύπέστη κόπους, βροχάς, κρυώ
ματα, πείναν, αγρυπνίας, υπνους έν ύπαίθρφ καί άφοΰ 
ήλθεν έδώ πυρέσσων — ό πρώτος Ιίλλζ,ν ηϋοπο'-Ος 
δι’ελλειψιν ναύλου. Κατ’ οΰδενός δέν άγανακτοΰμεν- ούτε 
ό ίδιος έχει ούδέ τό παραμικρόν παράπονον. Ή κατά- 
στασίς μας είναι τοιαύτη, ώστε άλλως πως δέν δυνάμε
θα νά προοδεύσωμεν. Ούχ ήττον έλπίζομεν αί Άθήναι 
δέν θά έγκαταλείψωσι τόν κ. Λεκατσάν, δν έν πάση εύ- 
καιρ
κρό 
χομεν
γορα. Δέν είμεθα δέ τόσω άγριον τό έθνος μας διά νά 
τρώγγ τά καλλίτερα τέκνα του. Έλπίζομεν οτι καί οί 
Ελληνες συνάδελφοί του θέλουσι τώ προσενέγκει τήν η

θικήν ύποστήριξίν των. Έπί τγ, εύκαιρία ταύτη δέον νά 
«ναφέρωμεν πολύ εύφήμως, παρά πολύ εύφήμως τό δνομα 
τοΰ κ Λϊιχαήλ Μελά, μετά πατρικής στοργής μέχρι 
τοΰδε ύπεστηρίζαντος καί περιθάλψαντος τήν περί θεάτρου 
ιδέαν τοΰ κ. Λεκατσά, ό’στις θά ήτο ήδη συντετριμμένος 
άνευ τής άρωγής τοΰ τόσον θερμοΰ φιλοτέχνου συμπολί
του μας.

καιρία μετ’ ένθουσιασμοΰ άνευφήμησαν καί κατεχειρο- έν Ελλάδι καί αύτή άκόμη ή αύτοκτονία ! 
κρότησαν, διότι ηθοποιούς ώς αύτόν ούτε πολλούς έ- Αυτάς τάς σκέψεις κάμνομεν ώς έπιτάφιον, έπ 
χομεν, ούτε πολλούς περιμένομεν νά έχωμεν τόσον, όγλί-^υτοκτονήσαντος προχθές γέροντος Γεωργίου Βαλάνι

ιγκαοεοριαι,ει : η Ινυ'οερνησις 
άμεριμνοβατεΐ- ή Αύτοΰ Μεγαλειότης δ βασιλεύς τάς 
διαμονάς έν Πετερχώφ συγκαταπονεΐται. Τό εύζαίρημα 
δέν είναι τυχαϊον, άς έπωφεληθώμεν αύτοΰ. Έάν τό

ριον

λαν, ούρεΐ καί γίνεται άφαντος).

ΣΚΗΝΗ Β . (Σμύρνη. Μακρόθεν φαίνεται τρεχαντή- 
ν πρός τάς άκτάς ή σκιά τοΰ Φαρμακοπούλου περιφέ-

τεϊαν, άπό τήν όποίαν μόνον ή μουσική έλειπε ! Εύτυ
χώς τά ένοίκια ύπερετιμήθησαν- πολλά καί μέ πενήντα 
τοϊς 0]θ· Ό συναγωνισμός έγινε πεισματώδης. Ούτε τό 
τρέ ! αύτό ένίοτε δέν εύλαβεΐτο- ένώ κατεκυρώνετο φερ’ 
είπεϊν είς τινα πρός τόσα ή ένοικίασις, παρουσιάζετο 
άλλος άγοραστής καί τώπερνε. Πολλά μαγαζιά διά τό 
στενόν τοΰ χώρου διηρέθησαν είς δύο. Τοιαύτην διαίρε— 
σιν ύπέστησαν καί οί αδιαίρετοι κρεοπώλαι τής άγοράς__ * ·Τ-ν- --- * «■ · ·

•τικώτατοι είς τούς πελάτας των

ΙΙαρετηρήσατε ποιοι αύτοκτονοΰσιν έδώ έν Έλλάδι ;

Εύώδεις, άβρόσωμοι, λευχειμονοΰσαί τινες ύπάρζεις, σπα
σμωδικώς δραττόμεναι τοΰ φιαλιδίου τοΰ δηλητηρίου 
καί άκαμπτοι έπειτα έζαπλούμεναι έπί τής παρθενικής 
των κλίνης. Κυρτά τινα καί ανυπόμονα γερόντια έν τή 
σκοτεινοτέρα τοΰ δωματίου των γωνία στήνοντα μέ τάς 
ρικνάς καί τρεμούσας των χεΐρχς τόν βρόγχον ον πεοώσι 
περί τόν λαιμόν των. Καί όμως τόσοι άληθεΐς άμαρτω- 
λοί, τόσαι έγκληματικαί ύπάρζεις, τρώγουσι μέ τά δά
κτυλα, διά νά μή κόβουν έζ απροσεξίας μέ τό μαχαιρο- 

ήρουνο . . . . τό δάκτυλό των. Πώς έζεφυλίσθη έδώ

έπί τοΰ 
Βαλάνου.

Ο ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ

«I» αντκσμ. αγορέα.

ΣΚΗΝΗ Α'. (ή σκηνή έν Άθήναις· δωμάτιόν Δηλι- 
γιάννη άποκρυφότατον- δεξιά, τράπεζα μέ διάφορα δι
πλωματικά έγγραφα καί σχεδιαγράμματα αρχιτεκτονικά* 
άριστερά, μ,ία βαλί£α καί υ,ίαι νταυείΆυ.» «Λ,.·.

ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ. Ανεψιέ μου ! (έναγκαλίζονται)
ΦΑΡΜ. (μέ λυγμούς βοώδεις) Ώ έγκαταλελειμμένη / ~ · *θεία μου προστασία

σκ 
μ«ί
ήμάς, καί ήμεΐς μετ’ ολίγον θά έγκολάψωμεν τή πα
τρίδι ! . . .

Η ΣΚΙΑ. Άλλ’ είπέ μου θείε τίς ό σκοπός τοΰ ταζει- 
όίου σου ; δέν αμφιβάλλω οτι έγκυμονεΐ μεγάλας ιδέας.

ΔΕΛΗΓ. Μονύελος σκιά τοΰ άνεψιοΰ μου ! Ότε κατά 
τό χίλια οκτακόσια έβδομήκοντα όκτώ έζαπεστάλην 
άπεσταλμένος πληρεζούσιος άντιπρόσωπος τής Αύτοΰ 
Μεγαλειότητος τοΰ Ήγεμόνος τοΰ Ελληνικού Βασιλείου 
παρά τή Αύτοΰ Αύτοκρατορική Μεγαλειότητι τοΰ Αύτο- 
κράτορος τής Γερμανικής αύτοκρατορίας, καί ότε κατά 
τό χίλιαΆκτακόσια^έβδομήκοντα έννέα ήμετέρ..^

ών άπεσταλμένος παρά τή Αύτής Μεγαλειότητι παρά 
τή χαριτοβρύτω Άνάσσγ τής Μεγάλης Βρεττανίας, καί 
Αύτοκρατείοα τών 'Ινδιών καί ότε κατά τό χέλια . . . . 
(έ, Σκιά άφανίζεται μουγκοίζουσα).

ΣΚΗΝΗ Γ’. (Χίος. Πανταχοΰ ερείπια καί μαστίχα- 
παραπήγματα, σκηναί καί γυμνά γυναικόπαιδα- σεισμοί 
καί άφίζεις άτμοπλοίων- βροχή καί έρανοι έν Άθήναις. 
Τρεχαντήριον μακρόθεν φαίνεται καί βαθμηδόν προσεγ
γίζει- έζέρχεται ό Δηλιγιάννης κρατών τήν δαμιζάναν, 
τήν βαλίζαν καί τήν έμβρέλλαν, καί διευθύνεται είς τήν 
ύψηλοτέραν κορυφήν τής νήσου.)

ΔΗΛΙΓΙΑΝ- (τοποθετεί καταλλήλως τήν δαμιζάναν, 
έκβάλλει τό πώμα, πίνει άπαζ, βήχει, καταθέτει αύ
τήν, καί λαμβάνει θέσιν καί ύφος ρητορικά ) Σέ πατώ !!! 
Σέ πατώ ύποδεδουλωμένη, άλλ’ έλευθεριάζουσα Karapla. 
ρου νήσος ! . . Τά όνοματεπώνυμόν μου σοί είναι πασί- 
γνωστον- αί πρός τήν πατρίδα πατροπαράδοτοι παραδό
σεις καί έκδουλεύσεις τών Δεληγιανναίων θά σοί είναι 
πασίγνωστοι- ή Δημητσάνα, τό Βερολΐνον καί οί στέ
φανοι, ώ διασειομένη μοι νήσος, σοί είναι πασίγνωστα. 
Ότι είμαι κόμματος άρχηγός θά σοί είναι πασίγνωστον- 
(έν τώ μεταζύ ή νήσος κατά μακρόν βυθίζεται)- ότι ά- 
παζάπαντες οί ήμέτεροι θά συγκαταλογιζώμεθα είς έννέα 
σοί είναι πασίγνωστον" άλλά μήπως δέν σοί είναι πασί
γνωστου ότι μετά τών όκτώ ήμετέρων εταίρων συνεκα- 
θεδρίασα έν διαβουλίοις, συνεπετευζάμην διαχάραζιν 
βρίων, συνεκατώρθωσα προσάρτησιν δεδουλωμένων χωρών 
καί θαλασσών, (πίνει ολίγη σουμάδα, ένώ ή νήσος έπαι- 
σθητώς δλονέν βυθίζεται) συγκατεπολέμησα τάς δύω πο- 
λιτικάς άποχρώσεις; Καί ταΰτα πάντα μετά τών έννέα 
ήμετέρων- άλλ’ έάν οί έννέα ύπερεπλεόναζαν είς έννενή
κοντα έννέα, εΐπατέ μοι, τί ήθελε συνεβεβήκει ; Δέν 
ήθελεν είσθαι ήδη συντετελεσμένη ή ένωσις άπό τοΰ Ται
νάρου καί μέχρι τών υπωρειών τοΰ Αΐμου άναιμωτεί διά 
τής διπλωματίας τών ήμετέρων τέχνης ; (ή νήσος βυθί
ζεται όλονέν, ένώ έζακολουθεΐ έν παραφορά) ώ ιερά τοΰ 
Κανάρη πυρπολική σκιά, καί τοΰ Αποστόλη καυστι- 
κωτάτη μνήμη, Οά ύποσυνεχίσω τήν ύμετέραν έργολα
βίαν ! άλλά άκούσατε τών έμών σχεδιογραφημάτων : ή 
διπλωματία καί τά άχαμνά.... (ή νήσος έντελώς κατα- 
ποντίζεται).

ΣΚΗΝΗ Δ. (Αίγυπτος, πυραμίδες, έρεϊπια καί νε
μπούτια- μακράν φαίνεται ό στόλος τοΰ Σεϋμούρ, καί 
κατ’ άντικρύ ό Άραμπής οχυρωμένος. Ή Αλεξάνδρεια 
καί τό Καιρόν καίονται, καί καταβρέχονται.Τρεχαντήριον 
έρχεται μακρόθεν καί προσεγγίζει είς τάς πυραμίδας.)

ΔΕΛΙΙΓΙΑΝ. (άπό τής ύψηλοτέρας κορυφής πυραμίδος) 
Άπό τής ΰψίστης καί αίωνίας ταύτης κορυφής καθορώ 
πάσαν τήν Εσπερίαν καί ή Εσπερία πάσα μέ καθορά ! 
’Ότε κατά τό χίλια οκτακόσια irvia ήμετερ.....  ό Να
πολέων. δ καθυποτάζας τήν ζηράν πάσαν καί τήν θά 
λασσαν άπασαν, ό είς μίαν μόνην ώραν τήν γήν παίζας 
τήν γήν χάσας είς τοΰ Βατερλόου τήν χώραν... (καταρ
ρέει ή πυραμίς).

ΣΚΗΝΗ Δ . (ό Δελιγιάννης φέρεται δέσμιος ένώπιον 
τοΰ Άραμπή συνοδευόμενος ύπό φελλάχων).

ΑΡΑΜΠΗΣ. Γκέλ μπουρντά μπρέ !
ΔΕΛΙΙΓΙΑΝ. πλησιάζει ύποκλινόμενος).
ΑΡ. Ποχός είσαι ;
ΔΕΛΗΓ. Διπλομάτις ! . . .
ΑΡ. Τί ζητείς έδώ ; πώς εύρέθη- έδώ 
ΔΗΛ. Περιηγουμένη καί έγκυμονοΰσα μεγάλα σχέδια, 

άφορώντα τό συμφέρον άναφορικώς πρός τόν ύμέτερον 
έθνισμόν- έζαποστείλατέ με είς τό έν Κωνσταντινουπόλει 
διαβούλιον καί θέλετε κατίδει τήν έμήν ένέργειαν.

ΑΡ. (κάμνει νεΰμα διά τοΰ οφθαλμού, καί δ Δεληγιάν- 
νης άπάγεται έν συνοδία φελλάχων, οΐτινες τον ρίπτου— 
σιν είς Sv άτμόπλοιον μετά καί άλλων γυναικοπαιδών).

ΣΚΗΝΗ ΣΤ . (Πειοαιεύς. Νύζ βαθεΐα- άστέρες είς 
τόν ουρανόν καί βούρλα είς τήν γήν- τό ώρολόγιον ση
μαίνει μεσονύκτιον, διακόπτον τήν νεκρικήν σιγήν. Τό 
έζ Αλεξάνδρειάς κόμισαν τά γυναικόπαιδα είναι ήδη άγ- 
κυροβολημένον είς τόν λιμένα- ό Δεληγιάννης άπό τοΰ 
καταστρώματος θεωρεί τά πέριξ- Sv χλιαρόν χηάπ χραπ 
άκούεται μακρόθεν- είναι δ Δημητρακάκης καί ή λέμβος, 
δ Δημητρακάκης άναγνωρίζει τόν Δεληγιάννην καί έναγ- 
καλίζονται.

ΔΕΛΗΓ. (έν παραφορά.) Ή Ελλάς μεγαλύνεται!.......
(πίνει μίαν σουμάδαν).

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ. (έν επιληψία) γγά.τ, jffax, (πί
νει καί αύτός.)

1. «.

—--- ------------------

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΡΑΠΤΟΕΡΓΑΤΩΝ-

Κύριε Συντάχτα τον Μή’·χάνεβΧί.
Άφοΰ πρώτον Σάς εύχαριστήσω καί συγχαρώ διά τήν 

ύπέρ τής εργατικής τάξεως ύπεράσπισιν Σας, καί ιδίως 
διά τήν ύπέρ τών 'Ραπτοεργατών, θά σάς παρακαλέσω, 
όπως έπανορθώσητε άδικίαν ή όποία έζ έσφαλμένων βε
βαίως πληροφοριών έγένετο είς τό κατάστημά μας. Είς 
τήν ύπέρ τών έργατών ύπεράσπισιν σας άναφέρετε, ότι 
δύο μόνον καταστήματα πληρώνουν τιμάς μεγαλητέρας 
έργατικών. Ένώ άν ύπάρχη κατάστημα τό όποιον πλη
ρώνει άνωτέρας όλων τών καταστημάτων άφ’ ής ήμέρας 
συνεστήθη είναι τό ύπό τήν διεύθυνσιν μου ύποκατά— 
στημα τοΰ κ. Ιωάννου Τσάτσου, ύπο τον τίτλον ο Πα,— 
ρισιανός Ράπτης καί τό όποιον έκ τών προτέρων δηλοΐ, 
ότι άποδέχεται πληρέστατα τάς δικαίας τών έργατών 
αξιώσεις, ταΰτα δέ πάντα άζιότιμε κύριε συντάκτα δυ- 
νασθε νά πληροφορηθήτε κάλλιον παρ όλων τών εργα
τών τών όποιων τό μέλλον θελει είσθαι κάλλιστον άν 
μετά τον κανονισμόν τών έργατικών θέσουν καί τας βά
σεις ταμείου άδελφότητος καί αυτοβοηθείας όιά την 
έζασφάλισιν τών γηρατειών των και απο πάσης άλλης 
άνικανότητος πρός έργασίαν.

Λέγθητε τήν προς ύμίίς ϋπό.Ιηάίν ιιον 
ΆλέςχνΠρος Μ. Παυλύπουλος



8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΟ.

Έσκέπασε τόν νοΰ μου κχτάμχυρη νεφέλη,
καί δέν ’μπορεί δυό στίχους μονάχα νά γέννηση . . .
ό τυπογράφος ύλη φωνάζει δτι θέλει
κΓ άς είναι ο,τι είναι, τό φύλλο νά γέμιση.
Λοιπόν σάν είναι έτσι, τήν πένα μου φουχτόνω, 
καί μέ σπουδή άρχίζω χαρτιά νά μουντζουρώνω.

Μήπως κΓ αυτοί οί 'Αγγλοι ’τσακώθηκαν «κόμη 
μέ του Άχμέτ Άράμπη τό άγριο άσκέρι, 
νά πλημμυρίσουν μ’ αίμα βουνά, λαγκάδια δρόμοι, 
νά πέσουν πάλι μπόμπαις, νά γίνη νταραβέρι ;
’Αλλά κΓ εκείνοι στέκουν χαζοί ώσάν κΓ έμένα, 
καί τάγματα καινούρια προσμ.ένουν όλοένα.

Κρίμα σέ σάς, ’Εγγλέζοι ! . . ρ.' χΰτκ χί' χΰτχ θά χάσω 
δση χί’ έγώ ώς τώρα ΰπόληψι σάς είχα’ 
μέ τήν υπομονή σας μοΰ έρχεται νά σκάσω . . . 
τοΰ Άραμπή άκόμη δέν κόψατε τόν βήχα ;
ΙΙώ ! πώ ! μασκαραλήκι ί κανείς σας δέν μ’ εμπνέει, 
χί ό ’Άλισον, χί’ ό Σίμωρ, χί’ ό Γάρνετ Οΰελσλέϋ.

Έ ! έγιναν τά τρία έξάστιχα ώς τώρα,
άλλά ί τυπογράφος άκόμη θέλει ύλη’
μοΰ φαίνεται πώς ’πήρα ’στούς στίχους λίγη φόρα, 
χί άπ’ τήν πολλή μου βία μοΰ φεύγει τό κονδύλι.
Καί δμως έχω τόση γϊά στίχους άηδία, 
ποΰ μουρχεται χι’ έμένα νά κάμω άπεργία.

Καί τί καλά τωόντι θά ήτο ν’ άπεργήση
χί' ή tpxpx τών λογίων καί τών καλαμαράδων !
Αύτή τήν άπεργία καθείς θά τήν ύμνύση 
καλλίτερ’ άπ’ έκείναις τών δυστυχών καλφάδων.
Καί ϊσως τότε μόνο τό έθνος θά προκόψη,
«μα ό νέος Ελλην χέρια καί γλώσσα κόψη.

Αυτα τα λέμε όλοι, άλλ’ όμως δέν πειράζει
νά σάς τά ξαναψάλλω, άγαπητοί μου φίλοι’
τά ξέρω πώς καθείς σας μ’ αύτά αηδιάζει,
άλλά ό τυπογράφος γυρεύει χί’ άλλη υλη.
Τό ξέρω πώς μοΰ πρέπει γι’ αύταϊς τής σάχλαις ξύλο, 
άλλά μέ συγχωρεϊτε, κι’ έγέμισε τό φύλλο.

Μετεκομίσθη το μεγα

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΐΟΝ

ΠΜίΗ κι ΚΟΤΖΙΑ
ολίγον ανωτέρω τής προτέρας του θέσεως’ έπί τής 
ό«5οΟ Έρμ,οΟ, είςτό μεγαλοπρεπές Ίσόγαιον τής 
Οικίας Κ. Λελούδα, μεταξύ τών καταστημάτων 
ϊτεφ. Γαδαελα καί I. Κοκοροπούλου.

ΤΣΙΓΑΡΕΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, άπό

Ο έως 1 ΐί δρ. ή χελεάς πωλοΰνται είς πολύ καλάς 
ποιότητας έν τώ παντοπωλείω Ίωάννου Λαλου- 
πεωτη, παρά τήν Αγοράν,Όόός yfio.lov. Καί ό καπνίσων 
όσφρανθήσεται !

ΕΝ ΣΥΡΑ.

Εΐς τό περίφημον] έξοχικόν'[ξενοδοχεϊον’ Τρυγάν» 
ενοικιάζονται δωμάτια μετά καί άνευ επίπλων. .

ΟΙΝΟΙ ΑΛΕΛΦίΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(Μός Σταάίου ΚΤΗΡΙΟ ΑΙΙΟθΠΚΠ Όίός Στάδιον
(’Λκίνχντι τοΟ Τχχνϊρομιίον)

ΟΙΛΌΙ ΛΕΥΚΟΙ άρωματικώτατοι, λεπτότα
τοι, νέκταρ διά θεούς, ποίησις τών τραπεζών, μέ τά 
φροΰτα ιδίως απαράμιελλοε.
“ ΟΙΝΟΙ ΜΕΛΑΝΕΣ πλήρεις ζωής, δυναματι- 

κοί, βάλσαμον, μή φέροντες καμμίαν ζάλην, άδολοε.
ΕΜ4.Λ.ΧΤΙΙ «Ι»ΙΑ.ΛΙΙ λευκοΟ τιμάται μόνον 

1 δραχμ.ής.
ΕΚΛ1ΤΗ «Χ>Ι&ΛΚΙ μ,έλανος τιμάται μό

νον ΟΟ λεπτών.
ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ άπ’ εύθείας άπό τήν Κεντρε- 

κήν Αποθήκην διότι ή μεγίστη δημοτικότης τών οί
νων τούτων προκαλεϊ τάς παραποιήσεις.

ΟΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Όόός Σταδίου άπ&άντί τοϋ Ταχνδ ξΐογιίεου.


