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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΙΕΪθϊ’ΝΤΙΙΣ

—ΓΡΑΦΕΐΟΝ, οαος ΜΟΥΣΩΝ, ‘Αριθ. 4, άπέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΜΕΔΡΕΣΕΣ.
Κατοικία, εις ήν θά έζων άνέτως δύο τό πολύ οικογέ

νειας, και ύφ’ ήν στεγάζονται διακόσια «βν^ντα ά- 
τομ.α, ιδού ό ΛΙεδρεσες. Είναι ό πεζότερος δρισμ.ός 
τόν όποιον ήδυνάμεθα νά δώσωμεν περί τοΰ θολωτού αύ
τοϋ οπερ κρύπτει εναλλάξ ύποδίκους καί καταδίκους, έ- 
λαφροποινήτας καί βαρυποινήτας, κακούργους τής εξο
χής καί κακούργους τών πόλεων, γέροντας, άνδρας, νέους 
καί τρυφερούς άκόμη μείρακας, φονεϊς, ληστάς, λωποδύ- 
ται, βιαστάς, λησταποδόχους, παραχαοάκτας. Έρχονται 
άπο τά τετραπέρατα τής Ελλάδος, προέρχονται άπό τά 
τετραπέρατα τοΰ εξωτερικού, άνήκουν είς τά πλέον άν
τίθετα έπαγγέλματα, τούς χωρίζουν ζώναι κοινωνικής 
άτμοσφαίρας, άνήκουν εις ολας τάς κράσεις, καί όμως 
συνέρχονται έκεΐ έπί τό αύτό, οχι μόνον ήνωμένοι, άλλά 
σχεδόν κολλημένοι, έναγκκλιζόμενοι καί έν ΰπνω καί έν 
έγρηγόρσει, συνοικειούμενοι είς βαθμόν μεγαλείτερον 
παρά έάν ήσαν σύζυγοι, άδελφωμένοι έν τϊ| συμφορά, ά- 
δελφωμένοι έν τώ έγκλήματι. Δέν κινδυνεύουσι μόνον έζ 
ατμοσφαιρικής άσφυξίας, κινδυνεύουν καί έκ κοινωνικής 
ασφυξίας. Ή έξοχή των είναι ό πλάτανος, ή πόλις τό 
ρυπαρόν προαύλιον, καί κατοικίαι οί ρυπαρότεροι θόλοι. 
Τόν αύτόν καθ’ ήμέραν ορίζοντα, ή αύτή xowj/rra, τά 
αύτά πρόσωπα, ή αύτή κουραμάνα, ή αύτή άργία. Είναι 
άνθρωποι ή κτήνη ; Είναι κτήνη ή φυτά ; Είναι ουτά 
ή λίθοι ;

Η συνήθεια, βαρύς κύλινδρος κρατών αιχμάλωτον τήν 
θεότητα^έπί τοΰ Όλύμπου κκί τήν ανθρωπότητα έντός 
•τοΰ Μενδρεσέ, είναι τό δραστικώτερον κατευναστικόν καί 
τών μάλλον άνταρτικών νεύρων. Τό οπιον, ή μορφίνη, τό 
χασίς, ό λινόσπορος είναι μηδενικά πρό τής μεγάλης αύ
τής φυσιολογικής δυνάμεως. Καί έπειτα ή συνήθεια έχει

δορυφόρον τήν μωράν έλπίδα, άμφότεραι δέ ύφαίνουσι τά 
σάββανα τής ύπάρξεως μέ τό μειδίαμα εις τά χείλη καί 
τήν αναισθησίαν έπί τής μορφής. "Ιδετε τόν ύψηλόν ρω
μαλέον μέ φαβορίτα·.; άμ,φοτέρωθεν νησιώτην. Είναι κα
ταδικασμένος εις δεκαοκταετή ειρκτήν* παρήλθον τά 
όκτώ έτη καί είναι ό κατάδικος πεντηκοντούτης' θά πα- 
ρέλθουν καί τά δέκα* έν τώ μεταξύ θά δοθή ίσως χάρις* 
θά κερδίση τρία ή τέσσαρα' θά έξέλθη είς τήν κοινωνίαν, 
άρθριτικάς κατά τά ήμισυ' φθισικός κατά τό Sv τρίτον" 
άλλά δέν πειράζει, θά θεραπευθή. Θά βάλη είς ενέργειαν
τά σχέδιά του· θά πλουτίση· θά έκδικηθή* θά κάμη’ θά
» .ϊ ’ ·δείξη.

Ιδού ό άνθρωπος' μωρόν τό όποιον γελά ή τροφό; του 
'Ελπίς, έπιδεικνύουσκ αύτώ τήν σελήνην, ήν μετ’ ολίγον 
Οά έχη έπί τής λευκής ποδιάς του !

*
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Τόν έπεσκέφθην προχθές τάν Medpeaer. Είδα τήν 
περί χαρίτων άναφοράν τών καταδίκων ποός τόν Έχ- 
.Ιαρπρότα,τοτ ύπουργόν καί έλαβον αφορμήν νά έκδράμω 
μέχρι τής φοβεράς σπηλαιοφωλεάς των. Δέν είναι τόσιυ 
τρομακτική έκ πρώτης δψεως. Έξωθεν μ,άλιστα έχει 
Ιλαράν τήν έπιφάνειαν. Καί τις Κωνσταντινουπολίτης, 
μέ τόν όποιον διηρχόμεθα προχθές έκεϊθεν, ήπόρησεν 
όταν τώ είπον δτι είναι αύτά φυλακή.

Ω ! καί άν είσήρχετο έντός κ’ έβλεπε τόν θεόρατον 
εκείνον Πλάτανον, πληροΰντα όλον τό προαύλιον, προκύ- 
πτοντα άπό τοΰ έδάφους βαρύν καί μονοστέλεχον είς ΰ
ψος ενός περίπου μέτρου, είτα δ’ έκπέμποντα ώς αθλη
τήν έχοντα τεταμένα; τάς χεϊρας καί κρατοΰντα ογκώ
δη βάρη δύο πλαγίους κλώνας έν ώραία αγκάλη διανοι- 
γομενους ώ; δύο’γίγαντος βραχίονας, ένα πρός βοοράν 
καί τάν άλλον πρός νότον, βραδέως ύψουμένους καί σχη
ματίζοντας οίονεί δύο μεγαλοπρεπή δένδρα, τά όποια 
έπειτα πάλιν άναμιγνύουσι τούς κλώνας καί τό φύλ- 
λωμά των, καί άποτελοϋσι τόν ένα, τόν μέγαν, τάν

ύ
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Ή ψήφος διά τούς χωρικούς θά πή γενικό συγχωρο— 
χάρτι.

Μετά τών ποεικένων προεφυλακίσθη καί ό υίός του φι
λοσόφου χωρικού Κόττου, τοΰ περιφήμου έκείνου γέρου 
μέ τήν μακράν λευκήν γενειάδα, τήν έπιβλητικήν ευ
γλωττίαν καί τάς έκκεντρικάς περί κόσμου καί αν
θρώπων ιδέας. Ό φυλακισθείς υιός του, άπό τής Κου
κουβάουνες, έχει καί αύτός τό δώρον τής εύγλωττίας, 
είναι δέ σφοδρός μακρακιστής.

Είς τό ύπ' άριθμ. 1 1 δωμάτιον συνδιαιτώνται οκτώ 
έντός χώρου τεσσάρων πήχεων, δπου δηλαδή οί κανόνες 
τής ύγίεινής δέν άφίνουν νά κοιμηθή ούτε ενα.

— Τήν νύχτα άπό τή βρώμα καί τή ζέστη πάμε νά 
κρεπάρουμε.

Αύτή ήτο ή γενική δλων φωνή.
Εΐς τό ύπ’ άριθμ. ·4 μόλις έζ πήχεων πλάτος καί δι

πλάσιου μήκους κοιμώνται τρεάντχ ένας. Έφρίζαμεν 
φαντασθέντες τήν άνθρωποστοιβάδα αύτήν. 'Η έζουσία 
ήτις τούς φυλακίζει καί τούς προφυλακίζει—πολλούς δέ 
έζ αύτών ϊσως καί θά άθωώση—δέν τού; δίδει ούτε δσον 
χώρον κατέχει τό σώμά των. Βιβαίως οί μισοί θά ύπερ- 
τίθενται τών άλλων ήμίσεων. Τί νύχτα είναι έκείνη ! 
Τριανταένας άνθρωποι έντός ένός κοιτώνος, δπου μόλις 
χωρεϊ μία κλίνη μ’ έν τραπέζιον, μέ τόσον καύσωνα, 
ισόγειος, εχοντες έν καί μόνον παράθυρον δι’ άναπνοήν 
καί δύο τρύπας έπί τοΰ θόλου, τάς όποίας ονομάζουν 
κατ' εύφημισμόν yij’j’/rac, δι’ ών δήθεν άνανεοΰται ό 
άήο, ώς μόνον δέ σύντροφον τοΰ κολασμένου αύτοΰ ύπνου 
τήν βούταν, τήν έλληνικήν αύτήν έφεύρεσιν, τά βα- 
σανιστήριον, τήν κατάραν, καί τήν άναίδειαν !

Είς τό ύπ’ άριθμ. τών αύτών διαστάσεων κατά- 
κεινται τριανταδύω’ ένας παραπάνω' καί είναι εύχαρι· 
στημένοι’ διότι πέρυσι έρρίπτοντο έκεϊ έςήντα ζώνεκροι ϊ

Είς τό ύπ’ άριθμόν θ, έλεεινήν ποντικοφωλεάν.
— ΙΙόσοι κοιμάσθε ;
— Δέκα καί σκάνουμ’ άπ' τήν ζέστη.
— Τόν άλλο μήνα κοιμωμάστανε δλοι γυμνοί.

★
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Εΐς έν τών έπάνω δωματίων παρατηρώ μίαν πλευρά» 
του ταπετσαρισμένην κοκκινόχρουν !

— Περίεργος πολυτέλεια ! έσκέφθην έν τή μυωπία μου.
Πλησιάζω καί βλέπω τόν τοίχον κοκκινοβαμμένον, ώς 

νά έσφάγησαν έκεΐ μέσα βώδια ! Καί πράγματι τά εκα
τομμύρια τών κορέων τούς οποίους σφαγιάζουν κάθε βρά
δυ οί δυστυχείς κοιμώμενοι άφεύκτως ένούμενα δύνανται 
ν’ άποτελέσουν βοΰν !

Όμολογοΰμεν δμως δτι ολίγα δωμάτια πάσχουσι κο- 
ρεΐτιδα’ τών λοιπών δλων, ήτοι τών πλείστων οί τοίχοι 
είναι προσφάτως άσβεστόχριστοι, λάμποντες έκ καθαριό
τητος.

Τό καλοκαίρι ή ζέστη, ή δυσωδία καί οί κορέοι’ τον 
δέ χειμώνα τό μ-πογάζε. Ούτω λέγεται τό ρεΰμα δπερ 
σχηματίζουν άντιμέτωποι σιδηραϊ θύραι κιγκλιδωταί, 
άνοικται γέφυραι δλων τών άνέμων, άνταποκρινόμεναι 
πρός τήν ύπαίθριον άτμοσφαϊραν.

Ύπέρ τούς έξήκοντα κατοίκους τών δωματίων μ’ έκυ- 
κλωσαν νά μέ παρακαλοΰν νά γράψω :

— ’Αμάν γϊά μίά δζαμόπορτα !
’Ολίγων ταλλήρων έξοδον πρόκειται νά σώση τόσους δυ—

ονομαστόν τοϋ Μεδρεσέ πλάτανον, τόν παρήγορον τών 
καθειργμένων, τόν μέγαν ευεργέτην τής κρύπτης εκείνης, 
τόν άμισθον καθκριστην τής ατμόσφαιρας> τόν άειΟκγΖ 
τών δυστυχών παράκλητον. Εισέρχεται υπό την μορφήν 
τοϋ πλατάνου ό ουρανός αύτός εΐς την υπόγειον εκείνην 
ζώνην καί χύνει την πρασινάδα του, την ελπίδα κά- 
τήν σκιάν του. Τό θέρος ύπό τήν δρόσον έκείνου δαμά
ζεται ό καύσων καί τόν χειμώνα τό κολοσσαϊον άνά
στημά του δαμάζει τό ψύχος καϊ τούς ανέμους. Τό προ
αύλιον τό μετασχηματίζει ε’ις πλατείαν, αμφοτέρωθεν 
τής όποίας δύο αντιμέτωπα καφενεία, κατέχον .α τόσον 
γώρον όσος απαιτείται διά την τοποθέτησιν δέκα φλυ- 
δζανίων καί δύο τριών ιμπρικίων, συναγωνισμένα καί 
μετ’ άλλων, προσφέρουσι τό παυσίλυπον ποτόν εις τους 
διακοσίους περιπατητικούς. Είς δε τό ανω πάτωμα τών 
φυλακών, α'ίτινες άποτελοΰσιν είδος γα.ίαριας,, ά..λύνει 
δαψιλείς τούς κλάδους του οΰς σχεδόν ώθεϊ εις τά εσω
τερικόν τών δωματίων, διανέμων πανταχοΰ ίσον τό φυλ- 
λωμα καί τήν ζωήν του. Τίς οίδε ποία χημικη συγγένεια 
άπεκατεστάθη μεταζύ τοΰ πλατάνου καί τών καταδί
κων. Άφοΰ τά δένδρα άπορροφώσι τό υπό τών ανθρώ
πων έκπνεόμενον ανθρακικόν οζυ, ό πλάτανος ετράφη υπο 
τής πνοής τών καταδίκων’ είναι τέκνον των’ είναι α
δελφός των. Έπι τοΰ φλιοΰ του είναι κεχαραγμένα τά 
ονόματα δλων σχεδόν τών διελθόντων ύπ αυτόν. Επά- 
νωθέν του δέ συνήθως άπλόνονται αί κάππαι των. Εν
τεύθεν καϊ ή φράσις :

— Τήν κάππα μου σ’ τόν Πλάτανο εγώ εχω κρεμά
σει.

Φράσις έγκυμονούσα απειλήν :
— Δέν δυσκολεύομαι δηλαδή νά κάμω καί άλλο έγ

κλημα. * .
Τήν νύκτα — τί νύκτα — τό έσπέρας, περί την 6ην 

ώραν δταν κλείωνται οί κατάδικοι εΐς τάς άπας των 
καί μόνον τό φάντασμα τοΰ σκοπού περιπολεϊ, κατασκο 
πεΰον τά έκ κιγκλιδωτοΰ σιδηροπαράθυρα καί άνω καί 
κάτω καί έπιβάλλον σιωπήν παντοΰ και εμποδίζον την 
ορθοστασίαν καί καταναγκάζον τούς πτωχούς εις έζυ- 
πνον ύπνον—τί όνειρα νά βλέπη ό πτωχός ο πλάτανος 
άπορφανιζόμενος τών συντρόφων του καί μένων μονος 
κατάδικος έλεύθερος έν τω προαυλίω. Τί νά λέγη τότε, 
πλάτανε, τό ψιθύρισμα τών φύλλων σου, δπερ θά είναι ό 
μόνος παρήγορος θροΰς τών δυστυχών σου φίλων !

★
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Ήρχισα τήν έπιθεώρησιν τών δωματίων έκ τής δυτι
κής πλευράς’ ύπάρχουν δωμάτια μικρά καί μεγάλα. Τά 
μικρά μόλις έχουν 2 πήχεων πλάτος καί διπλάσιον μή
κος. Έντός τοιούτου έκρατεϊτο ό Βελένδζας, πριν κρ- 
ρωστήση καί μετενεχθή εΐς τοΰ Τριγγέτα, μέ πέντε άλ
λους. Καί ήτον έκ τών ευνοουμένων. Εΐς τό πλησίον 
είδα τά θύματα τοΰ Ζούρκα. Ήσαν τέσσαρες ποιμένες, 
έν οίς καί τσελιγγάδες, κατηγορηθέντες οτι ήλθαν εΐς 
συνεννόησιν μέ τόν Ζούρκαν, όταν πρό μηνος εδραπέτευ- 
σεν. Είναι άπό τά πλησιόχωρα τής Αττικής. Ό είς έξ 
αύτών κουμπάρος τοΰ 'Ράλλη, κομματάρχης δυνατός.

— Έζηνταδύο ψήφους έχω έγώ μοναχός.
Τά έλεγε μετά τόσης ύπερηφανείας, μεθ' δσης ό Τσιγ- 

γρός ύπολογίζει τά εκατομμύριά του.
' — Μά τώρα πούμαστε μ.έσα κάνείς δέν γυρνά νά μάς 

·δ$.

βτυχεΐς άπό τούς οδυνηρούς ρευματισμούς τούς όποιου; 
φέρει μαζύ του τό αναθεματισμένο μηο^όΐ.ι.

Διά νά εϊμεθα βέβαιοι δτι θά είσακουσθώμεν, διά τήν 
δζβικόπυρταν αύτήν άποτεινόμεθα πρός τά φιλάν- 
θρωπα αισθήματα τοΰ τε ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης, τοΰ 
κ. Είσαγγελέως καϊ τοϋ κ. Νομάρχου.

*
* *

Τοιαύτη ή κατοικία των’ κατοικία ήτις τούς άφαιρεΐ 
καθημέραν μόρια έκ τής ζωής των, μέρος έκ τής ύγείά. 
των. Καί πάλιν πρέπει τις νά θαυμάση τών ελληνικών 
βουνών τόν ζωντανόν άέρα, τόν όποιον Θά έχουν έναπο- 
θηκεύσει μέσα των οί άνθρωποι αύτοί καί έζ αύτοΰ άν- 
τλοϋντες δύναμιν σύρουσι τόν βίον των έπί τοΰ ρυπαροΰ 
πατώματος καί ύπό τό θολωτόν φάτνωμα τοΰ Mertipeae. 
Αλλοι, άσθενεστέρας κράσεως, θά ήσαν πρό πολλοΰ 

πτώματα .' 'Η τροφή το>ν είναι άπαισιωτέρα τής κατοι
κίας των. Μία κουραμάνα κάθε δύο μέραις καί 1,20 
δραχμή κατά μήνα, ήτις δταν τό ψωμί είναι άκριβώ- 
τερον έκπίπτει καί μέχρι G5 λεπτών. Οσοι έχουν χα
μοθεόν, βλέπουν τόν μήνα άπαξ ή δίς ολίγον κρέας, όσοι 
κατεστράφησαν οΐκονομικώς έν τή φυλακή, οσοι είναι 
ξένοι, ώς τόν ’Οθωμανόν Σεφίκ, τόν κατά φαντασίαν δο
λοφόνον τοΰ κ. Σκαλιέρη, ούτοι πρέπει ν’ άρκεσθώσιν εί; 
την ήμίσειαν όκάν κουραμάνας. Ή Πολιτεία τούς λέγει 
καθαρά;

— Η ποινή μου είναι αύτή· θά σάς πεθάνω μέ ξεοό 
ψωμί, μέ μολυσμένον άέοα, μέ μπογάζι.

Ή ένδ υμασία των άνθαμιλλάται πρός τήν τροφήν καί 
τήν κατοικίαν.

II πολιτεία φροντίζει καί διά πλυστικά. Διότι τό 
ρωμαίϊκο κατά τύπους—μή σας μέλει—είναι ύπερτέ- 
λειον άλλά κατ’ ούσίαν είναι ό άντίπους . . . τών τύ
πων- Οί μή καθαριζόμενοι έν ταϊς φυλακαΐς λαμβάνουν 
50 λ. κατά μήνα. Άλλ' ούτε αύτοί λαμβάνουν ταΰτα, 
ώς μέ είπαν οί φυλακισμένοι, ούτε οί έντός πλυνόμενοι 
έχουν τακτικόν καθαρισμόν ένδυμάτων. Μόνον άπαξ τοΰ 
έτους λαμβάνουν οί κατάδικοι έν ύποκάμισον. Πολλοί 
ξένοι έκ τοΰ εξωτερικού είναι γυμνοί, μένοντες έξ έντρο- 
πής είς τά δωμάτιά των κατάκλειστοι. Τά όνομα τοΰ 
Κατσίμπαλη άναφέρεται ύφ’ δλων τών καταδίκων μετ' 
εύγνωμοσύνης.

Ήκούσαμεν δτι έν Κερκύρα ύπάρχει έργοστάσιον, δπου 
ύφαίνονται καί κατασκευάζονται ομοιόμορφοι ίικατισμοί 
καταδίκων. Οί Μεδρεσινοί δέν είδον άκόμη τοιαΰτα έν
δύματα. Τί γίνονται ; Τίς τά χαραμοτρώγει ; Άναφε- 
ρόμεθα καί ένταΰθα εΐς τόν κύριον ύπουργόν τής Δικαιο
σύνης.

*
* *

Είναι άνάγκη άρά γε νά όμιλήσωμεν καί περί τής 
ήθικής καί διανοητικής τροφής των ;

Άν ύπάρχη συγγένεια μεταζύ ύλης καί πνεύματος 
μεταξύ τών φαινομένων καί τών έκδηλώσεωνλέκείνης καί 
τούτου, τότε ή κατάστασις τών άνθρώπων αύτών έχει 
πολλήν ομοιότητα πρός έκεϊνο, δπερ οί 'Ιατροί ονομάζουν 
άναισθησίαχ.

Μεταξύ πλήθους φονέων εύρεθείς, τού; ήρώτησα :
— Δέν μπορούμε νά 'μερέψουμε λίγο έμεΐς οί 'Ρω- 

ρηοί ; Νά μή σκοτόνουμε ό ένας τόν άλλον ;

; — Άμ’ αύτά τά πράγματα, μοί άπήντησεν είς, γί-
νουνται σ’ δλη τήν Εύρώπη !

< Άλλον, διαπράξαντα φόνον.
— Καί πώς τόν έκαμες τόν φόνον ; ήρωτήσαμεν.

ί Αντ αύτοΰ απαντά δεύτερος, φονεύς καί αύτός ;
— Ούμ, λίγο πεμένος Οά ήτανε !
Μόλις είς κρεοπώλης, χωρικός, μοί έδωσεν εύσπλαγ- 

χνοτέραν άπάντησίν ε’.ς απολογίαν τοΰ φόνου του.
— Σ’ άφίνει, λέγει, ήσυχον ό Σατανάς · Όταν ερ-

‘ χωνται ποιμένες καί σοΰ άρπάζουν τά πράματά σου 
και σοΰ άφαιροΰν τήν περιουσίαν σου ;

' Παρετήρησα πολλούς έκ τών διαπραξάντων φόνον τά< 
ήμερωτέρας έχοντας φυσιογνωμίας,ένώ οί λωποδύται δια- 
κρίνονται διά τό κίτρινον τή; χροιάς καί τό κακοΰργον

1 τοΰ οφθαλμ.οΰ.
Εΐς ένα, διαπράξαντα φόνον,μέ ωραίους γλυκείς οφθαλ

μούς, κανονικωτάτην φυσιογνωμίαν, λεπτόν εύγενή μύ- 1 
στακα, ίλαρωτάτην μορφήν,ήναγκάσθην νά παρατηρήσω.

— ’Ησο σύ γϊά φόνο ή γιά νά κάνης μέ τήν εύμορ- 
φΐά σου θραΰσι σ’ τή; γυναίκες ;

Εΐς νεότατος, σχεδόν άβυσσινός τό χρώμα, μελαψός, ., 
τους πλέον στίλβοντας οφθαλμούς, άφ’ οσους ποτέ είδα, 
δυναμένους έν τώ σκότει ν’ άντικαταστήσωσιν λαμπτή
ρας άπό πετρέλαιον, σκουφοφόρος, έπλησίασε καί μέ φω
νήν λεπτήν ώς ρίνης ηρξατο νά έκχέη ευγλωττίαν άκα- 
νόνιστον μέ φρασεολογίαν πολύ έλληνίζουσαν, έλεγειάζων 
περί τής άνηθικότητος τής κρατούσης έν τω Μενδρεσέ, 
τόν όποιον ώνόμαζε βόροθροκ τής ιδίας χαί τής ήθιχής.

— Έμπήκα, μάς έλεγε, έδώ χωρίς νά ξεύρω τίποτα, 
έδώ μέσα έμαθα τόν φόνον, τήν ληστείαν, τήν μοιχείαν, 
την συκοφαντίαν...........

Καί άλλα άρρητα έγκλήματα.
— Καί γιατί είσαι μέσα; τόν έρωτώ. ,
— Γϊά βιασμόν.
— Αύτό βέβαια θά τό είχες άπ’ έξω μαθημένο.
Τόν έρωτώ πάλιν :
— Καί τί έκαμνες έξω ;
— Ήμουν δάσκαλος !
Εΐς αύτό τό δάσχα.Ιος ! άντί νά παγώση αύτός, έγώ 

έπάγωσα, φαντασθείς δτι πολλοί χαθ' o.hi συνάδελφοί 
του—άλ.λ’ έπιτηδειότεροι ώστε νά μή συλληφθώσι—εί
ναι έξω τοΰ Μεδρεσέ, καί άλλοι είναι μεγαλόσχημοι, 
διευθύνοντες τήν παιδείαν καί έπαγγελλόμενοι νά ανα
θρέψουν τά τέκνα μας χριστιανικός καί έλληνικώ; !

Ήτο παράδοξο; ή έπιμονή τοΰ δασκαλοκαλογήρου αύ
τοΰ οτι τά έμαθεν δλα, δτι έγινε τέλειος κακούργος καί 
δτι δταν βγή πρώτος ποΰ Οά πιάση θά είναι ό Είσαγ
γελεύς.

Διά τοιαύτας φύσεις τό σύστημα τών κελλίων δέν εί
ναι ποοτιμώτερον ;

Καί έπειτα δπως υπάρχει ό Κάνθαρος διά τούς εύλο- 
γιώντας, πρέπει νά ύπάρχη καί άλλος Κάνθαρος έναντίον 
τών ηθικών μολυσμάτων.

Ό νεαρός αύτός κατάδικος,έάν ήδύνατο νά άναπλασθή 
ηθικώς, θ’ άνεδεικνύετο έκ τών δεξιωτέρων πνευμάτων.

★
* +

Ποϊον θά είναι τό δημοσιογραφικόν άποτέλεσμα τής 
έπισκέψεώς μου έν τώ Μεδρεσέ ;

Δέν θέλω νά χαθώ εΐς γενικά; θεωρίας περί φυλακών,’

Κ
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οΰτε νά έζενέγκω άνεφαομόστους πόθους, γνωρίζων πολύ 
καλά την μεταρρυθμιστικήν χωρητικότητα τοϋ ρωμαίϊ
κου.

Άλλά δύο τινα πρώτιστα, στοιχειώδη, κυμαινόμενα 
• ταζύ ά.νθρωπισμοϋ καί ζωϊσμοϋ, δύνανται νομίζω νά. 

ΐφθώσιν ύπ' όψιν ύπό τής κυβερνήσεως καί ύπύ τής κοι.
>νίας.
Α'. Τό περί άραιώσεως, ήν έπρότεινε πρό καιρού, άλλ’ 

νευ αποτελέσματος έκ μέρους τής διοικητικής άρχής, ό 
αμελέστατος καί λίαν φιλότιμος ιατρός τών φυλακών 

κ. Παπαβασιλείου. Αύτό τό άνθρωποστοίβαγμα πρέπει 
•νά παύση. Ό κ. Πρωθυπουργός καί ό κ. ύπουργός τής 
Δικαιοσύνης βεβαίως δέν Θά έπεσκέφθησαν τάς φυλακάς* 
άλλως θά έλάμβανον μέτρα’ φυλακαί ύποδίκων κκί κα
ταδίκων δέν πρέπει νά είναι άνθρωποκτόνοι* άλλως, άς 
όνομασθούν φυλακαί ϋχνατεκτί. Καί τοιαΰται είναι, 

έν γνωρίζομεν τί κάμνει ή Εταιρία τών φυλακών, τί 
ίνεται ή ήγεμοηχή ύπό τών έφημερίδων άγγελθεΐσα δω- 
ίά τοϋ Τσιγγροϋ’ είς τί καταγίνονται οί έπί τούτω 
πελθόντες είς Εύρώπην. Προσωρινώς όμως προτείνομεν 

τήν άπόσπασιν τούλάχιστον έβδομήκοντα άτόμων, όλων 
δηλαδή τών ύποδίκων καί τύν περιορισμόν αύτών είς 
τάς νέας φν.Ιαχάς Γεττηραΐβ,, πλησίον τοΰ αγίου Κων
σταντίνου, όπου κρατούνται (άκράτητοι) οΐ Βελενδζι- πρώτη ή ^τοά κ: 
σταί. Περί φυλακών Αίγίνης ούδείς λόγος, διότι όλοι οί έςεχώ:
φυλακισμένοι τάς τρομάζουν πλειότερον τοΰ Παλαμηδ ' r" - —
Όσοι πάνε έκεϊ, στραβόνοχται. ...

Β’. Ή τελευταία όλων τών φυλακισμένων πρός έμέ^πιγραφήν κοικωκικά ιίιάχορα,ολους τούς άδιαφόρους πη- 
εύχή των ήν άν ήτο δυνατόν νά έχουν μερικά βιβλία νά γκ^οερχομούς άνθρώπων διά τήν παρουσίαν τών όποιων
διαβάζουν, νά περνούνε τόν καιρό των.

Είς τούτο έπικαλούμεθα όχι τήν συνδρομήν τής Κυ
βερνήσεως, άλλά τής κοινωνίας. Όπως δέ τελεσφορήση 
ή έπίκλησις αυτή, καθιστώμεν τήν έφημερίδα ήμών κέν
τρον δωρεών βιβλίων, δι’ ών έπειτα Οά γίνη δυνατή ή 
σύστασις δύο μικρών Βιβλιοθηκών είς τοϋ Μεδρεσέ καί 
τού Κόκλα. Τά δωρούμενα δέν είναι άνάγκη νά είναι 
κατηχήσεις μόνον καί άναγνωσματάρια, άλλά καί μυθι
στορήματα διακεκριμένων ηθικολόγων μυθιστοοιογράφων 
καί δημώδους έπιστήμης βιβλία καί ιστορικά καί φιλο
σοφικά εύληπτα καί παιδαγωγικά. Κατάλογος τών δω
ρουμένων βιβλίων θά δημοσιεύηται έκάστοτε διά τού 
ΛΙή Χ.χνεαχι. Η άποστολή δύναται ν’ άρχίση άπό τής 
αΰριον. Εκαστος έπιστέλλων θά λαμβάνη έντυπον άπό- 
δειξιν έκ τοΰ Γραφείου.

Καλεβάν.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Καί πάλιν ό βασιλεύς έπανήλθεν είς Λονδΐνον, καί 
πάλιν θά άναχωρήση είς Παρισίους, καί πάλιν ε’ις Λον
δΐνον, καί πάλιν είς Παρισίους. Διασκεδάζει δ Μεγα- 
λειότατος !

Τώρα, οτε καί ή Ελλάς θά λάβη μέρος είς τήν έν 
Αίγύπτω συστηθησομένην έπιτροπήν πρός έλεγχον τών έκ 
τής πυρκαϊάς ζημιών, πιστεύομεν όλοι οί Έλληνες ν’ ά- 
ποδειχθούν καΰμ,ένοε.

Έχομεν ένα κόμητα, τύν Δέ-Κάστρον, καί τρεις πρίγ- 
κηπας : τόν πρέσβυν μας έν Παρισίοις κ. Μαυρκοκορδά- 
τον, τύν Δήμαρχον κ. Σοϋτσον, καί τύν . ... χ. Άθε- 
οινόπουλον.

Ήξεύρετε οτι έχομεν πάλιν κομήτην, 6 όποϊος φαίνε
ται καί τήν ήμέραν, καί φαίνεται μ-άλιστα πλάι πλάι 
μέ τόν ήλιον.

Αί τελευταϊαι έφημερίδες αναφέρουν οτι ή ούρά του 
ήτο όρατή μέ μαυρισμένα γυαλιά τήν 17ην Σεπτ. έν 
Μαδρίτη καί έν Νικαία.

Μερικοί λοιπόν θέλουν νά ποΰνε οτι οί άνυπόφοροι καύ
σωνες τών ήμερών αύτών προέρχονται έκ τοΰ μετεωρολο
γικού αύτού φαινομένου, διότι πλήν τοϋ καύσωνος τού 
ήλίου έχομεν καί τύν καύσωνα τοΰ χ (ψητού ! !

Όταν περάση καί άπό τόν ’δικόν μας τόν ήλιο ό κο
μήτης, θά παρακαλέσωμεν τόν κ. Κοσσονάκον νά τούς 
ξεχωρίση ααβά.ία διά τό σκανδαλώδες τού παρά φύσιν 
αύτού θεάυ.ατος !

Έπί τέλους αί φωναί μας ήρχισαν νά πιάνουν τόπο* 
Στοά καί κατόπιν — μέγα θαύμα ! — ή Λί/α 

εχώρισαν είς ιδιαίτερον ΓΟ.τειΟΓ, ή μία 
πεζή ώς είναι μέ τόν φυσικώτατον τίτλον: «Άφίζεις 
καί αναχωρήσεις»,ή άλλη, φύσει ήλιοκανδυλική,ύπά τήν

ούτε οί l'0iot ένδιαφέρονται. Έλπίζομεν τά μέτρον νά 
γενικευθή, ώστε νά μή βλέπωμεν μεταζύ δύο ειδήσεων 
περί τού μεθοριακού ζητήματος καί τήν άφιξιν τού κ . 
Μωροπούλου, ή τήν άναχώρησίν τή; κ. Βλακοπούλου.

Δέν είζεύρετε πόσον ένθουσιαζόμεθα δι’ οσα; έτυχε πε
ριποιήσεις ή διά τήν ναυπήγησιν τών θωρηκτών έπιτρο
πή μας υπό τών λόρδων τοϋ Ναυαρχείου έν Λονδίνω. 
Τίποτε παράξενον νά κάμουν καί τούς ’δικούς μας λόρ
δους.

Καί πάλιν οί καλόγηροι !.. Δύο κατηγορούνται έν Ζα
κύνθω έπί φόνω, καί είς έπί βιασμώ οκταετούς κόρης. Τί 
καλά, άν ή λαιμητόμος έκαμνε περιοδείαν καί διά τ ύς 
καλογήρους!

Άπόψε καί ό καλός Πειραιεύς θά άξιωθή Έλληνα δρα
ματικόν, τέχνης καί δυνάμεως οίος ό Λεκατσάς. *0 Πει— 
ραιεύς, ό'στις είναι τών Αθηνών ό παραδοΰχος καβαλιέ
ρος, πιστεύομεν ό’τι Οά έκτιμήση τόν καλλιτέχνην μας 
μετά τής αύτής θερμότητος μεθ’ ής καί ή κυρία του—»ί 
Άθήναι.—Άπόψε θά δώση τόν Χάρ.Ιετ καί αύριον τόν 
ΌθέΛ-lor. Προμηνύεται συρροή έκτακτος, διότι ΙΙειραιώ- 
ται καί Πειραιώτισαι μάς έφαγαν πρό πολλού τ’ αύτίά 
μα; «πότε θά τόν ίδοΰμε κ’ έμεΐς τέλος πάντων.» θά 
καταβοϋν καί πολλοί Αθηναίοι, μεταξύ άλλων όνομαστί. 
« κ. Χατσόπουλος καί ό κ. Πατρίκιος. Εύγε !

Τά βάσχνα τοΰ Βααελάχη Άραμ.«ί). Οταν 
έπρόκειτο έν Καίρω νά παραδώση τό ξίφος του ό μέγας 
Αιγύπτιος είς τόν στρατηγόν Λόου, ήρώτησεν άξιωματι- 
κόν είς τήν ύπηρεσίαν τού Άντιβασιλέως έάν έπρόκειτο 
νά τό παραδώση άνευ ορών. «Ναί», τοΰ λέγει, ό Δου
λιέρ βέης,«παραδίδεσαι είς τήν έπιείκειαν τής Αγγλίας». *0 Άραμπή τότε άρχίζει νά γίνεται ’Ρωμηός καί νά θέ
λη νά βάλη λόγον άλά Κωσταρήτορας. «Όλοι οί άνθρω
ποι, άρχεται λέγων μετά κόμπου, είμεθα άδελφοί», εις 
τό άδελφοί όμως αύτό ό ύπερήφανος στρατηγός Λόου τοΰ 
χάβει τόν βήχα. Κατόπιν ψιθυρίζει είς τόν Δουλιέρ βέη·’ 
■ Είπέ τοϋ στρατηγού οτι έγώ καλομεταχειρίστηκα ολους 
τούς αιχμαλώτους.» Ό Λόου τόν διεβεβαίωσε οτι 
Οά τύχη όλων τών περιποιήσεων έως ού τόν παραδώση 
είς τόν στρατηγόν Ούελσελέϋ. Μετά τήν άφιξιν αύτοΰ, 
τόν παρέλαβεν ό στρατηγός Ούίλσων έφ’ χρ.βίζτΐζ ίνχ τόν 
όδηγήση είς τά Ανάκτορα Άβδίν. Καθ’ όδόν έχαιρε- 
τούσε τά πλήθη, άλλ’ άμα είδεν ότι κάνεις δέν τόν 
άντεχαιρέτα, τραβήχτηκε μέσα καταθυμωμένος. Αυτά 
έχει ό κόσμος, κύριε Άραμπή.

Τί αφεντάνθρωποι αυτοί οί Ινδοί. Έν Καίρω οί ιθα
γενείς τούς ρίχθηκαν, τούς έπλήρωσαν θωπειών καί τους 
έφέροντο ώς πρός Μωαμεθανούς άδελφούς. Οί ’Ινδοί όμως 
τόν χαβά τους’ διαμαρτύρονται ότι δέν είναι Μωαμεθα
νοί, άλλά 'Εγγ.ΐέΐ,οι. Περί αύτών ήλπιζεν ό καϋμένος ό 
Αραμπή οτι Οά έλειποτάκτουν είς τήν σημαίαν του.

“Εχομεν μέγαν σεβασμόν είς τήν γνώμην τοϋ κ. Λει- 
βαδά τής Α.ίί«οΰς,0,τι άφορά τά γραμματολογικά, ιδίως 
τό περί γλώσσης ζήτημα. Άλλά τί νά κάνωμεν δταν είς 
δύο κατά συνέχειαν φύλλα, έν τώ ένί μέν συμβουλεύει 
τούς μεταφραστάς νά μιμηθοΰν τόν κ. Βικέλλαν καί νά 
μεταφράζωσι τούς ξένους κλασικούς έν τή δημώδει γλώσ- 
ση· έν δέ τώ άλλ.ω φύλλω ύπερεπαινεϊ τόν κ. ’Αφεντούλην 
καί συμβουλεύει τούς μεταφραστάς νά άκολουθώσι τό 
παράδειγμα τοϋ μεταφραστοϋ τής Μαρίας Στονάρτης, 
ήτοι μεταφράζοντες είς τήν καθαρεύουσαν καθωμιλη- 
μένην ; ’Έ, τί νά κάμωμεν ;

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Σκέψις ένός περί τού ιατρού του :
— Τί νά σάς πώ ; προτιμώ τήν αρρώστια μου άπό 

τόν γιατρό μου.

Άν θέλετε, μάθετε καί πόσα παράσημα εχει ό Βίσμαρκ. 
Ώς τώρα τά είχε σαράντα τέσσαρα, έσχάτως έλαβε 

καί τό ’Ιαπωνικόν τοΰ Χρυσανθέμου καί εχει τό όλον 45. 
Ένώ ό κύριος Δεληγιάννης μας τά έχει . . δεκατρία!

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ.
ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ.

(τον ΕΙΑΙΚΟΥ MAS ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΫ).

I
Τήν πρωίαν τής πέμπτης Σεπτεμβρίου οί κώδωνες 

πάντων τών έν Τεργέστη ναών, έπλήρουν τήν ατμόσφαι
ραν μέ τούς θορυβώδεις καί συγκεχυμένους αύτών ήχους, 
τά δέ τηλεβόλα τών προσορμούντων πολεμικών σκαφών 
καί τοΰ φρουρίου τής πόλεως άνήγγελλον βροντωδώς τήν 
άφιξιν τού αύτοκρατορικοϋ οίκου είς τό Μιραμάρ. Ώς δέ 
νά μή ήρκουν τά βαρύηχα ταύτα όργανα όπως φέρωσιν 
είς τάς άκοάς τών αστών τής έμπορικής πόλεως τό έπί- 
σημον άγγελμα, καί ό ούρανός συγκατέμιξε τή γενική 
3οή τάς ίδιας βροντάς !

Είς τήν ώραίαν δενδροφυτευμένην πλατείαν, παρά τόν 
σταθμόν τού σιδηροδρόμου, τήν όποίαν περιβάλλουσι τά. 
μέγιστα καί μάλλον καλλιτεχνικά τής Τεργέστης μέγα
ρα, συνέρρεον άπό πρωίας χιλιάδες λαοΰ. Έν τψ κέντρο· 
αύτής καί κατ’ άντικου τής προσόψεως τοϋ σιδηροδοο— 
ζικού σταθμού είχε στηθή χρυσότευκτος θρόνος, καί έπί 
τής κορυφής αύτού ό δικέφαλος τής Αύστρίας άετός, ύπύ. 
τάς πτέρυγας τοϋ όποιου έ'μελλε νά σταματήση μικρόν 
ή αύτοκρατορική οικογένεια.

Κόραι λευχειμονοΰσαί πλείονες τών Χαρίτων καί τών - 
Μουσών, κυκλοτερώς ΐσταντο παρά τήν θύραν δι’ ής έιχελ— 
λον νά διέλθωσιν οί αναμενόμενοι ξένοι. Δύο τούτων ε— 
κράτουν πολυτίμους άνθοδέσμας ΐνα τάς προσφέρωσιν είς 
τήν μελάγχρουν Αύτοκράτοραν καί τήν ξανθήν διάδοχόν 
της. Παρά τούς λευκού; αύτούς μαργαρίτας ήσαν παρα— 
τεταγμένοι οί κομψοί καί εύσταλεΐς άξιωματικοί τοΰ αυ
στριακού στρατού, όμνύοντες ολοι είς τό όνομα τοΰ 
Φραγκίσκου. Εύρύτερος κύκλος έζ έπισήμων πολιτών 
συμμετείχε τής λαμπρά; αύτής παρατάξεως, ένώ τό Δη
μοτικόν συμ,βούλιον, προϊσταμένου τού Δημάρχου,άνέμενε 
τόν Αύτοκράτορα έν τή αιθούση τοΰ θρόνου, όπως προσ- 
φέρη αυτω τά; κλείδας τής πόλεως καί τήν άφοσίωσιν 
τών συμπολιτών του. Παρά τάς πλευράς τού θρόνου άμ— 
φοτέρας είχον στηθή έζέδραι (tribunes) άτινα κατέλαβον 
προνομιούχοι κυρίαι καί χωρικαί τινες φέρουσαι ιδιόρ
ρυθμον ιματισμόν (costumes) καί ποικίλλουσαι οΰτω άφε
λώς τήν ολην μεγαλοπρεπή εικόνα... Περί τήν έκλεκτήν 
αύτήν πλειάδα τών καλλονών καί τών άξιωμάτων ΐστα- 
το ό πολύς λαός, ό ισχυρός λαός, καθώς περί τήν όσφύν- 
θηριοτρόφου φοβερός βόας όστις τόν περιπτύσσεται, άλλά 
καί τόν πνίγει !

Όξύ σύριγμα ήχηρότεοον παντός προστάγματος, ά— 
πέσπασε τών μυρίων αύτού διαλογισμ,ών άπαν έκεΐνο τύ- 
πλήθος, καί συνεκέντρωσε—καθώς ό μηχανικός τό ηλε
κτρικόν του φώς είς Sv σημεϊον—ό'λ.ων τά βλέμματα, 
προς τό μέρος οθεν ήκούσθη ό συριγμός. Ήτο ή άμαξο- 
στοιχία ή κομίζουσα τόν αύτοκρατορικόν οίκον. Αϊ διό- 
πτραι άπό τών μεγάρων τής πλατείας έλαβον τήν διεύ- 
θυνσιν, τό δέ πλήθος έτοποθετήθη είς τάς έπικαιοοτέρας 
θέσεις όπως Γδη τόν Αύτοκράτορα—“Επειτα άκινησία, 
συγκίνησις, νεκρική σιγή !

Άλλ’ ιδού ό Αύτοκράτωρ ύψιτενής, εύρύστερνος, εύλύ— 
ιστός κρατών είς τον βοαχίονά του τήν ώραίαν, άλλ ί— 
ιότροπον Ελισάβετ, έμφανιζεται είς τήν θύραν προ»
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τοΰ άλκλήτου εκείνου πλήθους, καί έπεται αύτοϊς τό 
νεαρόν ζεΰγος τών άετιδέων ! Εν ουρά δυνάμεως πολ
λών βρυχωμένων λεόντων κατεπύκνωσε τήν πλατείαν ο
λόκληρον και διεχύθη άνά τάς οδούς τής Τεργέστης. 
Πάραυτα αί δύω αντιπρόσωποι τών λευκών νηρηίδων 
■ποοσέφερον τάς άνθοδέσμας είς τάς βασίλισσας των, οί 
άςιωματικοί τό ξίφος αύτών, οί πολιτικοί άρχοντες τήν 
πίστιν των, ό Δήμαρχος τήν άφοσίωσιν τοΰ λαοΰ του, 
καί ό λαός τάς ενθουσιώδεις αύτοϋ ζητωκραυγάς,έν μέσω 
τών όποίων έπιβάσα τών ίδιων άμαξών ή αύτοκρατο- 
ρική οικογένεια διευθύνθη είς τήν Έκθεσίν.

II
Παρά τούς πόδας τής ποντοβρόχου καί καταφύτου 

τοποθεσίας τοΰ «'Αγίου Άνδρέα» ίδρύθη τό μέγα κατά
στημα τής τεργεσταίας Έκθέσεως μετά τών παραρτη
μάτων αύτοϋ. Ή Τεργέστη άπό Λεοπόλδου τοΰ πρώτου 
μέχρι Φραγκίσκου τοΰ πρώτου διήνυσεν ήμίσειαν ό'λην 
εκατονταετηρίδα ύπό τό αύστριακόν σκήπτρον. Είς άνά- 
μνησιν τής ήμέρας, καθ’ ήν προσέφερεν έαυτήν ύπό τήν 
προστασίαν τοΰ Άψβουργικοΰ οίκου, καί είς ένδειξιν τής 
εύδαίμονος μετ’ αύτοϋ συμβιώσεως κατά τόν λοιπόν 
χρόνον, φκοδόμησε τήν Έκθεσίν παρά τήν μαγικήν πα I 
ραλίαν, καί ένεκαινίασεν αύτήν, πρωτοστατοΰντος τοΰ 
άδελφοϋ τοΰ Αύτοκράτορος Λουδοβίκου.

Ή Έκθεσις τής Τεργέστης, μ’ όλας αύτής τάς ελλεί
πεις, καί ώς περιέχον καί ώς περιεχόμενον δέν δύναται 
ή νά έπισύργ τήν εκπληξιν καί τόν θαυμασμόν τοΰ έπι
σκέπτου, μανθάνοντος ότι τά κολοσσαϊα αύτής ιδρύμα
τα, πολλά άλλα παραρτήματά της, οί πρός αύτήν ά
γοντες αμαξιτοί δρόμοι καί ίπποσιδηρόδρομοι, τά πλεΐ- 
στα καί ποικίλα τά σχήμα καί τόν χρωματισμόν ξενο
δοχεία, καφφενεϊα καί άλλα εργαστήρια έν τώ εύρυτάτφ 
αύτής χώρω, ή διαχάραξις ικανών οδών καθ’ δλην τήν 
δενδρόφυτον άνωφέρειαν τής γραφικής αύτής τοποθεσίας, 
ό ηλεκτρικός φωτισμός της πλουσιώτατος, άλλά πρό 
πάντων ή έπιχωμάτωσις πολλής θαλασσίας έκτάσεως, 
έφ' ής τό μέγα οικοδόμημα ΐδρυται, συνετελέσθησαν είς
τό άπίστευτον χρονικόν διάστημά τών έξ μηνών. Ό μι-[ 
κροσκοπικός αύτός χρόνος δέν έπιτρέπει ήμΐν νά λαλή- 
σωμεν ούτε έκθύμως ούτε έν αντιπαραβολή) πρός άλλας 
έθνικάς, πολλώ δέ μάλλον διεθνείς έκθέσεις· καί όμως 
μετά τήν παγκόσμιον τοΰ 1873 έν Βιέννη ή τεργεσταία 
Έκθεσις πανθομολογεΐται ώς πολλοϋ λόγου άξία.

Είς τρεις χιλιάδας άνήλθεν ό αριθμός τών έκθετων: 
άλλ’ είτε διότι ή Αύστροουγγαρία ύστερεϊ τών άλλων 
κρατών, καί ώς φύσις καί ώς βιομηχανία, είτε διότι 
πρός τήν Τεργέστην δέν διάκεινται εύμενώς οί λοιποί 
λαοί τοΰ αύστριακοΰ κράτους, ή Έκθεσις δέν έκπροσω- 
πεΐ ούτε δλα ούτε τά κάλλιστα τών προϊόντων αύτοϋ, 
ό δέ έπισκέπτης έκ τοιούτου όνυχας δυσκόλως θά ανεύ
ρισκε τόν δικέφαλον άετόν τής πολυσυνθέτου Αυτοκρατο
ρίας· Άλλ’ ένώ ήκιστα θά έφείλκυον τήν προσοχήν τοΰ 
παρατηρητοΰ τά πλεΐστα τών έν αύτή έκθεμάτων, ούχ’ 
-ήττον τό τμήμα τών ζακχάρεων καί ύαλίνων σκευών 
τής Βοεμίας, τό τών σιδηρών τής Αύστρίας, τό ναυτι
λιακόν τμήμα τών παραλίων χωρών, τά τών έριουχων 
τοΰ 'Ράϊσχεμπεργ είσίν άξια πολλοϋ λόγου: τούναντίον 
-ή ξυλεία τών δασών τής Καρυνθίας, οί οίνοι καί βϊ δη- 
μητριακοί καρποί τής Ούγγαρίας. οί τυροί καί τά δέρ
ματα τής Δαλματίας άπασχολοΰσιν έλασσον τήν περιέρ
γειαν τοΰ έπισκέπτου. Άλλ’ έμοΰ καί ώς Ελληνος καί

ώς άνταποκριτοϋ ύμών έκίνησαν ιδίως τήν προσοχήν 
στοαί έκ σάπωνος κατασκευ’οσμέναι, ύπό τάς όποιας θά 
κατεδικάζετε ίσως πολιτικούς μας τινας νά λούωνται 
καθ’ έκάστην.

Τοιαύτη έν συνάψει ή Έκθεσις καί έσω καί έξω: άλλ’ 
ώς τοποθεσία, τής οποίας τούς πόδας βρέχει άφροστε- 
φής, ώσεί φαληρική θάλασσα, τήν δέ δασώδη κεφαλήν 
άρωματίζει, οίονεί πεντελική αύρα, είναι μαγευτική, 
είναι θεοποιία ! Τό αύτό θέατρον, αί αύταϊ τράπεζαι, τά 
καφφενεϊα όμοια, τά ζαχαροπλαστεία άπαράλλακτα, τό 
ηλεκτρικόν φώς, ό φίλος ήμών Παρασκευαΐδης,.,.πλήν 
συγνώμην, λεληθότως παρεσύρθην είς τάς άκτάς τοΰ 
Φαλήρου, ένώ τά τηλεβόλα τοΰ αύστριακοΰ στόλου άγ- 
γέλλουσι τήν άφιξιν τοΰ Αύτοκράτορος είς τήν Έκθε- 
σιν τής Τεργέστης.

III
Μετά τόν ‘Ρόλα, τήν Στέμπα, τόν ΓΙετρομίκα τοΰ 

εύφαντάστου Μαντζώτη άνεβιβάσθη έπί τής σκηνής τοΰ 
Μιλάνου τό Excelcior. Ό όρος ταύτόσημος τής προόδου 
είναι ειλημμένος έξ ομωνύμου ποιήματος τοΰ Άμερικανοΰ 
ποιητοΰ Αογκοφελόου. Άλλ’ ή τετρασύλλαβος αύτη λέ
ξις περιλαμβάνει πολλώ πλείονα καί σημαντικότερα ή 
οσον μικρόν δοχεϊον, άπό τοΰ όποιου έπιτήδειος ταχυ
δακτυλουργός έξάγει κόσμον ολόκληρον. Ινα δέ σαφέ-

ια

---- _ ~ri—.—, .
«τράπτοντες άδάμαντες ήμιλλώντο μέ τήν λαμπρότητα 
τών οφθαλμών, τά δέ αίδήμονα ρόδα καί οί συμπαθείς 
κρίνοι διηγωνίζοντο πρός τά άναφυόμενα άνθη έπί τών 
παρειών καί τών διαγε7.ώντων χειλέων !

— Οί Βασιλείς ! αίφνης ήκούσθη μία φωνή, καϊ πάν
τες έστράφησαν πρός τό αύτοκρατορικόν θεωρεΐον.—Ή 
Αύτοκράτειρα περιβεβλημένη πρασίνην πλουσίαν έσθήτα 
είσήλθε πρώτη καί μετ' αύτήν ή Στεφάνια φέρουσα έλα
φράν ροδόχρουν ταύτην ήκολούθησαν ό Αύτοκράτωρ καί 
ό Διάδοχος. Πάραυτα ήρχισεν ή μουσική παιανίζουσα 
τόν έπιβλητικόν καί έναρμόνιον αύστριακόν ύμνον, οστις 
όμως έπνίγη είς τά ουρά τοΰ φρενητιώδους πλήθους. — 
Οί βασιλείς όρθιοι προσέβλεπον χαριέντως τόν ένθουσι- 
ώδη έκεϊνον κόσμον, καί διά ύπολανθάνοντος μειδιάμα
τος καί έλαφράς τής κεφαλής των κλίσεως ύπεδήλουν 
τάς εύχαριστίας των πρός τους πιστούς αύτών υπηκόους» 
Έπειτα άνεπετάσθη τό παραπέτασμα καί ήρξατο ή πα- 
ράστασις· τό δημόσιον έπα'εστράφη πρός τήν σκηνήν 
καί ένώ έξεπλήσσετο έπανειλημμένως πρό τής διαδοχή 
τών θαυμάσιων εικόνων, έν αίς καί ή τομή τοΰ Σου 
ή αύτοκρατορική οικογένεια άπαρατήρητος σχεδόν έ,& 
κένωσε τό θεωρεΐον της, καταλιποΰσα τό δυσχερές έργο 
είς τον Λεσσέψ.

- - Τ- ..-J.- -jrwjmw- W· V νχ’υνΈδς
ρηγνύουσι φωνάς άγριας,οΰτω καί δ σιδηροΰς έκεΐνος κο
λοσσός, μόλις ήσθάνθη έαυτόν ήλευθερωμένον, ήρξατο ή- 
ρέμα κυλιόμενος, έν μέσω τών ζητωκραυγών τοΰ παρι- 
σταμένου πλήθους, μέχρις οτου κατέπεσεν είς τήν θά
λασσαν δεινόν δουπήσας !

IV
στερον τόν όρον νοήσητε, αντικαταστήσατε αυτόν 
τής προόδου, καί άνερευνήσατε έν έκάστη γωνία τής 
πολυπτύχου αύτής έσθήτος. Ολαι αί βάσανοι καί τά 
μαρτύρια, άλλά καί όλοι οί θρίαμβοι καί αί εκλάμψεις 
τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος περικλείονται έν αύτή. Ή 
πάλη τοΰ φωτός καί τοΰ σκότους παρίσταται έκεϊ ένδε- 
λεχής. Ή άκινησία καί ό οργασμός, ή έρπηδών καί ή 
πτήσις, τό έμπρός καί τό όπίσω διατελοΰσιν έν διηνεκεΐ 
άγώνι: άλλά τό πνεΰμά ύπερνικά πάντα τά έπιπροσθοΰν- 
τα, καί μόνον ού τάν πλανήτην ήμών πειραται νά συγ
κοινωνήσω μέ τά λοιπά ούράνια σώματα.

Τοιοϋτο τό Έ^.έΛσιορ ώς ιδέα ούχί πολλώ άπομεμα— 
κρυσμένη τών προηγηθεισών έπί τής σκηνής φαντασμα
γοριών· ώς έκτέλεσις όμως ύπερτερεΐ πασών τών λοιπών, 
ή δέ μελάνη μόνον τοΰ όπισθοδρομικοΰ σκότους δύναται 
νά ή περιγραφική. Τών μυρίων όμως καί πολυβαφών καί 
χρυσοποίκιλτων καί σπινθηροβολούντων τοΰ φωτός χρω
μάτων τήν περιγραφήν δέν άποτολμα νά έπιχειρήση: ούδέ 
τήν πληθύν τών χορευτριών, ούδέ τά άγγελικά τών παί
δων συμπλέγματα, ούδέ τών άνδρών τάς πολυμόρφους 
ίέμφανίσεις, ούδέ τών σκηνογραφιών τό άπατηλόν, ούδέ 
τό ιδιόρρυθμον καί θορυβώδες τής μουσικής, ή μελάνη 
ν’ άναπαραστήση δύναται.

Ήτο όγδοη έσπερινή ώρα' ή αύτοκρατορική οικογέ
νεια, άφήσασα τήν παραδείσων έπαυλιν τοΰ Μιραμάρ, 
διευθύνετο διά τών οδών Γίγα. καί Σταδίου φωταγωγη- 
μένων είς τά Πολυθέαμα, έν’ ω τό ’Είέ.Ισιορ εμελε νχ 
δοθή είπερ ποτέ καί άλλοτε μεγαλοπρεπέστερον, τό δέ 
δημόσιον ώφειλε νά παρευρεθή έν όλη αύτοϋ τή έπισημό- 
τητι. Τά Πολυθέαμα καί ώς έκ τής κατασκευής αύτοϋ 
καί έκ τοΰ εύρυτάτου χώρου του είναι τό θέατρον τών 
μεγάλων έπιδείξεων immenso ώς λέγουσιν οί ’Ιταλοί. 
Τήν έσπέραν αύτήν είχε συρρεύσει άπαν τά έκλεκτόν κοι
νόν τής Τεργέστης. Οί άνδρες έφερον φράκον, αί γυναί
κες ήσαν decolleties’ ούδέποτε άλλοτε δ εύρύς έκεΐνος 
χώρος περιέκλειε πλειότερον πλοΰτον κκί θελκτικωτέρας 
καλλονάς, άλλά καί ούδέποτε άλλοτε ό πλοΰτος καί ή

Γνωρίζετε τίς ό στόλος, όστις έπικρατεΐ έν ώρα ειρή
νης άνά τήν Μεσόγειον πάσαν, καί πόσος ό άριθμός τών 
συγκροτούτων αύτόν σκαφών, καί ποια τά ναυπηγιακά
αύτοϋ καταστήματα, καί πόσαι αί δεξαμεναί του καί 
τά μυθικά αύτοϋ πλούτη ; Ολα τά όνόματα τής άρ- 
χαίας ήμών μυθολογίας έναυπήγησεν ό Λόϋδ είς τερά
στια σκάφη, κατ’ άντιθεσιν τών Ελλήνων, οΐτινες ναυ- 
πηγοΰμεν είς τεράστια ονόματα δλον τό μέλλον ήμ,ών .'

Έπί τής εύρείας θαλάσσης έμελε νά λάβη κατοχήν 
καί ή Μέδουσα—ούχί ή τριτότοκος τών γοργόνων— 
άλλ' έν τών μεγαλειτέρων πυροσκάφων τής αύστροουγ- 
γρικής εταιρίας, ή δέ επομένη τής άφίξεως τοΰ Αύτο
κράτορος ώρίοθη ώς ή ήμέρα τής καθελκύσεως αύτής είς 
τήν θάλασσαν. Άπό πρωίας τό πλήθος συνέρρεεν είς τόν 
τόπον τής πανηγύρεως, τήν δέ δεκάτην ώραν πάσαι αί 
πλατεΐαι καί πάντες οί διάδρομοι τής περιφερείας Λόϋδ 
είχον πληρωθή ύπό τοΰ άναμένοντος πλήθους τήν έμφά 
νισιν τοΰ Αύτοκράτορος. Λέμβοι έξ όλων τών προσορμι
σμένων πολεμικών καί έμπορικών πλοίων είς άπόστασιν 
μικράν άπό τής ξηράς τήδε κακεΐσαι έπιπλέουσαι άνέ
μενον τό αύτοκρατορικόν Yacht. Καί ιδού μικρόν κατά
λευκον ώς κύκνος πυοόσκαφον φαίνεται άνοιγόμενον άπό 
Μιραμάρ καί διευθυνόμενον πρός τόν ορμίσκον τής Μού- 
γΐας. Άπαξάπαντες οί ναΰταί τότε άναρριχηθέντες έπί 
τών ιστών καί τών κεραιών τών πλοίων έζητωκραύγα- 
ζον, ένφ βραδέως διήλαυνεν ή αύτοκρατορική θαλαμηγός, 
ήτις μετά μικρόν εστη κατ’ άντικρυ τής Μεδούσης.

Καί πάλιν συγκίνησις καί πάλιν σιωπή ! . . Κόπτουσι'τ 
τόν ένα μετά τόν άλλον τούς ύποβαστάζοντας τό θα
λάσσιον κήτος πασσάλους καί μένει ό τελευταίος μόνον 
τό πλήθος όλον αισθάνεται παλμούς άσυνήθεις. "Υστα
τον κτύπημα καταρρίπτει καί τό τελευταΐον στήριγμα, 
καί καθώς γηραιός λέων άπολύεται τής σιδηράς αύτοϋ 
φυλακής, έν τή όποία πρό πολλοϋ έκρατεΐτο δεσμώτης, 
καί άταράχως βαδίζει πρός τά φαραγγώδη ή τ’ άμφι-

Είς τόν περιώνυμον ίταλόν Όττίνο κληθέντα ύπό τοΰ 
Δημοτικού τής Τεργέστης συμβουλίου, άνετέθη ό φωτι
σμός τής πόλεως τήν έσπέραν τής έκτης Σεπτεμβρίου. 
Ίκαναί χιλιάδες φιορινίων έδόθησαν τώ έξόχφ καλλιτέ
χνη όπως άναλάβη τό έργον, τών προπαρασκευών τοΰ 
οποίου κατήοξατο άπό πρωίας τή άρωγή χιλιάδων χει
ρών. Πάσα ή τοξοειδής προκυμαία καί τά έπισημότερα 
παρ’ αύτήν κτίρια εμελον νά περιληφθώσιν είς τό σχέ- 
διον όλοι δέ οί έκτεινόμενοι βραχίονες καί πάντα τά 
έν τώ λιμένι έμπορικά καί πολεμικά πλοία ηθελον συμ— 
μεθέξει τής φωταψίας. Μόνη άνεμένετο ή δύσις τοΰ ή
λιου, ούτινος καί ή τελευταία άκτίς είναι λαμπροτέρα 
παντός χειροπονήτου φωτός. Τήν έβδόμ,ην άκριβώς ώραν- 
εδόθη τό σημεΐον τής φωταψίας καί τήν όγδόην πάσα 
ή πόλις παρίστα θέαμα έξ όσων σπανίως βλέπει ό οφθαλ
μός τοΰ άνθρώπου ! Τό άρχιτεκτονικόν Δημαρχεϊον, τό 
θέατρον Kojiovri.i(^ καί τό νεόδμητον μέγαρον τοΰ Λούδ, 

'έν μέσω πύρινων φλογών, παρείχε τήν εικόνα τών τριών- 
παίδων έν τή καμίνω.

Τό έπί τής θαλάσσης κομψόν οικοδόμημα τοΰ ύγειο- 
νομείου ώμοίαζε Μονήν καιομένην ! Ή έλληνική έκκλη- 
;ία, τό ξενοδοχεϊον τής πόλεως, τό μέγαρον Καρτσιώτη, 

καί πλεΐστα αλλα δημόσια καί ιδιωτικά ιδρύματα πε- 
ριεζωνύοντο ύπό τοΰ πυρός. Αί έξοχικαί έπαύλεις καί τά 
περίχωρα τής Τεργέστης άμφιθεατρικώς αύτήν περιβάλ
λοντα, τά φωτοστόλιστα πλοία διαγράφοντα έπί τών 
ιστών αύτών πυρίνους αιώρας, τά διασταυρούμενα παν- 

:χόθεν ηλεκτρικά φώτα, έν μέσω τών όποίων έκυμαί- 
νοντο, αί τόσαι άγέλαι πτερυγιζόντων πτηνών, αί ποι- 
κιλόχροοι σημαΐαι, ό φάρος έν τέλει, δ φωτίζων τούς 
άπό τής άνοικτής θαλάσσης καταπλέοντας, είχε μετα
βληθή είς στήλην πυρός, διά νά μεταπείση τούς θαλασ
σοπόρους οτι πλέουσι πρός τήν Βηθλεέμ ! . . . Άλλ* αί 
άναρίθμητοι περιστεραί, αιτινες οίκοΰσι καί πληθύνονται 
ύπό τάς στέγας τών δημοσίων καταστημάτων καί τήν 
προστασίαν τών πολιτών, τήν έσπέραν έκείνην έςαγριω- 
θεϊσαι είς τό πρώτον άναφθέν φώς, τό όποιον ήκολούθη
σαν μύρια άλλα, έξώρμησαν τών φωλεών των, ήρξαντο 
ίπτάμεναι θορυβωδώς, καί δέν ήδύναντο νά εΰοωσιν ούδέ. 
σπιθαμήν άκινδύνου γής—αί πτωχαί άπόγονοι τοΰ Νώε— 
είς τόν κατακλεισμόν έκεϊνον τοΰ πυρός ! Είς έπίμετρον 
>έ τής ούρανίου φωταγωγίας έφάνησαν πανταχόθεν ά- 
νυψούμεναι ρακέται, έκ τών όποίων τινές έρρηγνύοντο μ.έ 
κρότον σατανικόν, πολλαί άνελύοντο είς χρυσήν βροχήν* 
καί άλλαι έξετύλισσον δέσμας όφεων είς τάς άπεράντους 
-’ ούρανοΰ έρήμους.

ΑΖΙ

Καί ένώ ταΰτα πάντα διά πυρός καί ΰδατος έτελοΰν- 
το, ή Βερενίκη, ή κομψή καί εύρύχωρος έκ τών νηών 
τοΰ Λόϋδ Βερενίκη, μετασχηματισθεΐσα είς αύτοκρατο- 
ρικήν αίθουσαν χορού, έδέχετο τόν έπισημότερον τής 
Τεργέστης κόσμον, καί άν ή Αύτοκράτειρα δέν ίδιοτρό—
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-πχζεν, ώ; συνήθως, καί την έσπέραν εκείνην, ή Οαλασ- 
«ία νύμφη θα εδέχετο εΐς τούς κόλπους της καί αύτόν 
■τόν Αύτοκράτορα, δστις ύπείκων τή έαυτοΰ γυναικι, δέν 
σταρέστη εΐς τόν χορόν, πρός μεγάλην θλΐψιν τών χορο- 
«τατούντων και τών προσκεκλημένων, οΐτινες δλην αύ
τών την άγανάκτησιν έξεδήλωσαν πάραυτα κατελθόντες 
είς τά έστιατόρια τής Βερενίκης, καί συνάψαντες έκεΐ 
φονικήν μάχην κατά τών ορνίθων,τών φασιανών,τών ιχ
θύων, καί τών λοιπών λουκουλείων στρατευμάτων !

Πρέπει εντούτοις νά σημειώσω ένταΰθα, δτι ή τριή
μερος διαμονή τοΰ αύτοκρατοοικοΰ οίκου θά έωρτάζετο 
έδώ πανηγυρικότερου και δημοτελέστεοον, έάν ή βροχή, 
ή άσπλαγχνος αύτή καί χρονία πλέον καταστάσα συ- 
νάγχη τής Τεργέστης δέν έπετείνετο είς τοσοΰτον βαθμόν 
και μετά τοσαύτης δρυμύτητος, ώστε καί τήν φωταψίαν 
ν’ άποσβέση, καί τάς λοιπάς έπιδείξεις νά έξασθενήση 
και νά ματαίωση άκόμη πληθύν άλλων μελετωμένων έοο- 
τών. Καί δμως οί Τεργεσταϊοι κάτοικοι δέν ενθυμούνται 
-παρόμοιας πανηγύρεις, ή δέ πάνδημος έκδήλωσις τής 
βυμπαθείας αύτών πρός τόν οίκον τών Άψβούργων, μετά 
-πεντακοσαετή δυναστείαν, μέ πείθει άκραδάντως, δτι 
ένόσω ύπάρχη αυστριακόν κράτος, ή Τεργέστη θ’ άπο
τελή μέρος αύτοΰ άναποσπαστον.

• Λόκ.
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ΟΑΙΓΩΤΕΡΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

κατά 20 °)ο

ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Εντεύθεν καί έκ τών επαρχιών είς ολας 

τάς ποσότητας και ποιότητας. 2

fl Τρικούπη μονομανίας του καί έςωμοίωσε τόν 
πουλον πλαστογραφοΰντα, διά νά κερδοίκο- 
·*τό χρηματιστήριου, μέ τόν κ. Τρικούπην δημο- 
ιΰντχ διά νά πρωθυπουργεύση.

χ ό κ. Είσαγγελεύς παρέβαλε τά δελτία τοΰ Χα- 
ε τούς τιμοκαταλόγους τών Μεσιτών, καί έτόνισε 
πολλής εύγλωττίας ό'τι κατηγορεί τόν κ. Τσιβανό- 

λον οχι ώς δημοσιεύσαντα ειδήσεις, άλλ’ ώς πλά- 
τα ψευδείς τοιαύτας ΐνα υποτίμησή άξίας καί χρεώ 

εφα, έφ’ ών έζήτει νά κερδοσκοπήση.
*Ο κ. Στεφανίδη; έχόρδισε καί πάλιν τόν ήχον τή 
αρότητος, διηγηθείς πώς ένας μπερμπέρης τοΰ καιρού 

,είνου άνήγγειλε ψευδώς, ώς άλλος Τσιβανόπουλος, οτι 
νίκησαν οί ’Αθηναίοι, οΐτινες καί παρεδόθησαν είς τριή 
.ερον κραιπάλην, γλέντι, όργια, χαράν. "Οταν ήλθεν 
εληθινή είδησις, όλοι έξεμάνησαν κατά τοΰ ψεύτη μπαρ 
ιπέρη. Ούτος όμως άπολογούμενος τοΐς έλεγεν :

— Δέν είσθε ευχαριστημένοι ποΰ σάς έκαμα τρεις 
αις νά τό γλεντήσητε; τώρα έχετε καιρόν καί νά λυ 
θήτε.
Έτσι λέγει καί ό κ. Τσιβανόπουλος μέ τής ψευτιαΐς 

οτι ^ναυάγησαν αί διαπραγματεύσεις, έκαμε τόν 
ποίιγόν άγρυπνότερον είς τάς πολεμικά; προπαρα- 
, άς όποίας λαβοΰσα ύπ’ όψιν ή Τουρκία μάς 
τά μέρη. Καταλάβατε ;

παρατηρήσεσι τοΰ κ. Κορόμηλά πρός τόν Στε-

ι καί σύ ά.ναλφάβητε, τώ άπαντά.
’.ν κ. Στεφχνίδην, ποιήσαντα τον πτωχόν 

ον άπό Διευθυντήν τοΰ Πρακτορείου Χαβά 
,. τοΰ κουρείου τό Κά.Ι.Ιος, τό Δικαστήριον 
ενον καί έπανερχόμενον απορρίπτει καί τό άναρ-

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ
Παρίβιοε.

Λτν μάς ίλθή άκόμη ό Βασιλεύς, αύταί αί κακαί 
*.Νχ·. τών Παρισινών έφημερίδων ήρχισαν ν’ άκονίζων-

Άυαδολή.
ι πρέπει,ειπον, νά προσκαλέσουν μάρτυρας άξ άνα- 

ν.ί δυσμών, έκ τοΰ παλαιού καί νέου κόσμου, 
' -ί μεγάλους, τόν Τρικούπη άπό τάς ’Αθήνας 
ρίβαν άπό τήν Αάρισσαν, τόν Κουντουρκότη 

.< Πόλιν, καί ολους τούς Χαβάδες άπό τό Παρίσι, 
~*·'σμαρκ άπό τό Βερολϊνον καί τόν Βασιλέα άπό 

νοδοχεΐον Βριστόλ, τόν Σαιτ πασσάν άπό τό 
.ι του καί τόν Σουλτάνου άπό τό παλάτι του. Έν 

·. ό'λους έκείνους οσοι πόρρωθεν ή έγγύθεν, έμμέσως ή 
σως, πλαγίως ή κατ’ εύθεΐαν, ώς κύριοι ή ώ; θαλα- 
ίλοι, άνακατώθησαν είς τό μεθοριακόν ζήτημα, 
απαράλλακτα έκαμαν οί συντάξαντες τό νεκρώσιμον 
,ρόμητος Κουτούβα.ίη άραδιάσαντες έκατόν οίκογε- 

έκ τών δύο ήμισφαιρίων οτι προσχα.ίοϋτ καί ση- 
χρσαντες έν τέλει: Καί πολλαϊ άλλαι !
ι 'ό Δικαστήριον έπί τέλους Οέλον να έλεήση τόν Δζι- 
νόπουλον, διότι οί κύριοι Δικασταί άλλοτε παίζουν 

Μπόγια*· καί άλλοτε τήν Αδελφήν τοΰ ’Ελέους, έδω- 
τήν άναβολήν, διά τήν *ίΗην ’Οκτωβρίου, έ'ως 

.«θϊ) ή Βουλή καί ςεχασθή τό πράγμα !
Κουρκουμέλη

Ιται. Τόν χορόν τόν ήνοιξεν ό Ζί.Ι Μπ.Ιάς. Έπειδή γνω* 
ρίζω οτι ένδιαφέρεσθε, άν καί ολίγα λεπτά μοί έπιτρέπε1 
I τό ταχυδρομεΐον, σπεύδω νά σάς μεταφράσω τά γραφό- 
μενά του, μεθ’ δλης τή; αηδίας ήν αισθάνομαι πρός ο,τι 
γράφεται έναντίον τοΰ Βασιλέως μας τόν όποιον άγαπώ- 
μεν δλοι.

«Αί Αύτών Ελληνικαί Μεγαλειότητες, απαράλλακτα 
ώς οί μαθηταί κατά τάς διακοπάς, ύπό χιλίας προφά
σεις έννοοΰν νά άναβάλουν τήν έπάνοδον των είς τό 
σχολεΐον. Άν μάλιστα οί ύπήκοοί των ήθελον νά δώ
σου είς τόν Βασιλέα Γεώργιον άόριστον άδειαν, λαμβά- 
νοντα έννοεϊται τάς δώδεκα χιλιάδας λίρας κατ’ έτος, ο- 
τοΰ έξησφάλισαν αί Προστάτιδες δυνάμεις, νομίζω ό’τι 
σας ό κατάλογος τών ηγεμόνων in j>artibus,0£ ηύξανε κατά 
έ'να ευχαριστημένου. Είς θρόνος έν Άθήνάις δέν άξιζει 
τήν άπλουστέραν πολυθρόναν έν Παρισίοις καί Αονδίνω.

«’Έπειτα ό Βασιλεύς Γεώργιος εύρίσκεται είς έκείνην 
τήν φάσιν τή; ηγεμονικής ζωής, καθ’ ήν οί βασιλείς 
αισθάνονται άκράτητον τάσιν πρός τόν έλεύθερον βίον. 
Άπό δεκαπενταετίας έγγαμος, έξάκις ήδη κατέστησε 
τήν σύζυγόν του μητέρα. Η Βασιλισα ’ Ολγα έχει δλην 
τήν καλλονήν τής μητρός της, δτε ήν τριακονταετής,

τάφιί ••••θρωπικά της καταστήματα. Άλλά τά τριακον- 
ταεπτ. τη τοΰ Βασιλέως Γεωργίου όργώσι πρός τήν έ
λευθερία ά άρώματα καί τά; ραντισμένα; μέ καμπα
νίτην’ φράουλαις είς τά ιδιαίτερα έκεΐνα δωμάτια τών 
ξενοδοχείων, τά πολύ προσφιλέστερα είς τούς ηγεμόνας 
ή τούς λοιπούς θνητούς.

Γ ’σκευτικά πολύ έλεύθερος, είπε παραμονήν τινα τοΰ Νέου 
Έτους είς τινα τών πρέσβεων :

— Θά ιδωθούμε αΰοιον είς τήν Τελετή. Έννοια σου, 
δέν θά έχη Δοξολογία. Δέν πρέπει νά κουράζουνε πολύ 
τόν καλόν Θεόν, συγχρόνως καί ν,μΧί·

«Ό Βασιλεύς άγαπά τήν λίμαν καί λιμάρει μάλιστα 
πολύ εύαρέστως. Μή πλάττων πολλά όνειρα περί τή; ά
γάπης τοΰ λαοΰ καί τής εύσταθείας τοΰ θρόνου, πολύ 
ολίγον άνησυχών διά τήν πολιτικήν, είναι έκ τών αρνη
τικών ηγεμόνων οΐτινες έάν δέν κάνουν καλόν εί; τούς 
ύπηκόους των, δέν κάιεουν δμως καί κακόν. Άναβας τόν 
θρόνον άνευ ενθουσιασμού, μπορεί κκί νά τόν στερηθή χω
ρίς πικρίας.

«Ώ; πρός τοΰτο ομοιάζει παρά πολύ τούς λογάδας 
τοΰ τόπου του. Αί καλλίτεραι έλληνικαί|οίκογένειαι είναι 
διεσπαρμέναι έν Παοισίοις, Αονδίνω, Μασσαλία, παντοΰ 
τέλος πάντων, πλήν τών Αθηνών. Ή Ελλάς, ώς άλλη 
σκηνογραφία θεάτοου, είναι ώραία δταν βλέπηται πόρ
ρωθεν, καί τύ ώοαιότεοον είναι νά βασιλεύη τι; έπ’ αύτής 
άπό τό ξενοδοχεΐον Βριστόλι; (δπου Οά καταλύση ό βα
σιλεύς μας).»

Ό Ζί.Ζ Ρ.ίάς φαίνεται οτι τίποτε δέν γνωρίζει περί 
τοΰ φλογερού έρωτος, δν ό βασιλεύς Γεώργιος τρέφει πρός 
τόν λκόν του καί χάριν τοΰ όποιου κάμνει αύτά τά συ
νεχή εύάρεστα ταξείδια άνά τά λουτρά καί τάς κυλάς 
τής Εύρώπης.

Slr.do

I ·.
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΔΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. '

Τοΰς έχομεν τρεις, δύο έν τή φυλακή καί τόν τρίτον 
υποψήφιον χρατήσεως ! Ένα τόν Παχύν, ώς χοινωνιστήν 
δεύτερον, τόν Μοσχοβάκην, ώς καταχραστήν καί τόν 
Δζιβανόπουλον τρίτον ώς ψεύτην.

Καί έχ’ ό θεός άκόμα !

Σάς τόν περιεγράψαμεν άλλοτε τόν διευθυντήν τοΰ έν · 
τκϋθκ Πρακτορείου Χαβά' σήμερον προσθέτομεν οτι έν 
τω συνόλω του έχει οψιν χραιιατιντοϋ *τών δρόμων μέ 
μονύελον χαί υψηλόν πίλον.

Ισως τοιαύτην οπτικήν θά έπαθεν απάτην ό χ. Πρόε
δρο:, δταν τόν ήρώτησε :

— Ξεύρεις γράμματα ;
Εις την έρώτησιν αύτήν τοΰ Προέδρου ό ευσυνείδητος 

κατηγορούμενος μετά δυσκολίας άπήντησε : ναί.

Εχει ένα σωρόν συνηγόρων· τόν γηραιόν Σαρίπολον, 
τόν νεαρόν Μίλησιν, τόν ’Ετεοκλή Στεφανίδην et le grand 
i diot Bontiri.

Ολοι αυτοί δέν ήσαν καθ' αύτό συνήγοροι, διότι δέν 
ήλθον νά ΰπερασπισθώσι τόν κ. Δζιβανόπουλον κατά τής 
προσζπτομένης αύτώ κακοηθείας. Σκοπός των ήτο νά 
τόν κρύψουν έντός- τοΰ βουλευτικού του ασύλου, σώζον- 
τες αυτόν άπό τού; μαλακούς όνυχας τοΰ Είσαγγελέως.

Κορακίστικά άν θέλετε : έζήτουν νά τόν κάμουν νά 
την σχα,πον.Ιάρρ.

Χάριν τοΰ γενναίου αύτοΰ σκοπού έσκέφθησαν νά άν- 
τιταξουν τρεις ένστάσεις :

Α . Τό άκαταδίωκτον τοΰ Βουλευτοΰ.
Β . Τήν άναρμοδιότητα τοΰ δικαστηρίου.
Γ’. Τήν άνάγκην τής άναβολής τής δίκης.
Καί όιά τών τριών αύτών ένστάσεων απέδειξαν ο( κύ

ριοι συνήγοροι τήν πτωχείαν τών μέσων τής ύπερασπί
σεως τοΰ πελάτου των.

*

Τό άχαεταΐΐέωκτον.

σαπούνι άπό τέτοιας πλύστρας, σάν τόν Σαρίπολο, τόν 
Μιλησι καί τόν ’Ροντήρη, θά ’δήτε πώς λέγει δλως διό
λου, τό έναντίον δτι καί παρούσης καί άπούσης τής Συ
νόδου, δ βουλευτής ζέν καταδιώκεται.

Καί τίς τό έλεγεν αύτό ;
Ό εισηγητής τοΰ Συντάγματος κ. Σαρι'πολος.
Καί πώς τό έδικαιολόγει ;
Διά τοΰ:
— Μοΰφυγε ! "Ηθελα νά 

ριόδου
I μεταξύ άλλων σκοπεί νά παρέχη άσφαλεΐς εγγυήσεις 

ά γράψω: Διαρκούσης τής Πε- I τήν έλευθερίαν τοΰ τύπου, ό θεσμός δστις αντιπρο 
χ’ έγραψα: Διαρκούσης τής Συνόδου. I πεύει μίαν ιδέαν, πρέπει νά χρησιμεύση και ώς κρησφ

Τυπογραφικόν λάθος, δπερ έπρεπε νά διορθωθή διά νά γετον πλαστογράφων χαί κερδοσκόπων, διότι είς τ 
σωθή άπό τήν φυλακήν ό κ. Τζιβανόπουλος. I πλαστογραφίαν καί τήν κερδοσκοπίαν έτυχε νά μεταχ

Ο κόσμος έγέλασε καί ήλθεν ή σειρά τοΰ 'Ροντήρη. I ρισθώσι χάρτην καί μελάνην ;
Γνωρίζετε πώς όμιλεϊ ό κ. ’Ροντήρης. Υποθέσατε I Αύτό ήθελεν ό κ. Μίλησις καί ό κ. Σχρίπολος. Ό · 

άνθρωπον σκοτωμένον άπό έργασίαν καί αϋπνίαν, χχσμώ- [ λευταΐος μάλιστα προσεβλήθη χαί πάλιν ύπό τής ένί

μενον χαι έτοιμαζόμενον νά χοιμηθή. Ένώ κα 
βγάζει τά διάφορα άρθρα τοΰ ιματισμού του καί 
γίνεται μέ τής κάλτσαις του, κατορθόνει καί άρ 
καί δύο τρία λόγια μισοπνιγμένα μέσα είς χασμήμ 
Τά λόγια αύτά είναι ή άγόρευσις τοΰ κ. 'Ροντήρη.

Τό άκροατήριον έχει καί φοιτητάς, οΐτινες ένθυμο 
μενοι τόν βραχύβιον γάμον των μέ τόν κ. Έοντήρην 
δταν ήτο εΐκοσιπέντε λεπτών (τής ώρας) καθηγητής,δεί. 
κνύουν διαθέσεις συριγμών. Άλλ’ ό πρόεδρος διατάσσει 
τήν χωροφυλακήν νά πνίξη τάς διαθέσεις αύτάς, έναν
τίον τοΰ Εύαγγελικοΰ:

— Οΰς ό Θεός έχώρισεν, χωροφυλακή μή ένούτω !
Ύπερησπίσθη καί αύτός τό άκαταδίωκτον τοΰ Βου

λευτοΰ, μέ δλην τήν ψυχρότητα άνθρώπου άδιαφόρου, 
διότι τό πολύ δ κ. 'Ροντήρης, άποτυχών ώς υποψήφιος 
βουλευτής είς δύο έπαρχίας, ήδύνατο νά ύποστηρίξη 
μετά θέρμης τό άκαταδίωκτον τοΰ Καθηγητοΰ... έκ μέ
ρους τών φοιτητών

Έπί τούτοις μάς έγεννήθη ή έξής σκέψις:
— Έμεΐς ίδρόνουμε μ.’ ενα άκαταδίωκτον (τόν βασι

λέα), τώρα θέλουν νά μάς φορτώσουν διακοσίους σ ^άντ?

Μετά τόν 'Ροντήρην ό Στεφανίδης, είναι ώς μ 
πόσταγμα διυλιστηρίου ό καταράκτης, καί μετά 
ραν τοΰ γραβαρίτου ή γχρά-r χάσα τής μούσι 
φρουράς.

Έξητάσθη είς τόν Σοφοκλή, είς τό μέρος τν 
κλέους καί τής Ίοκάστης καί έκάθησεν. "c

Τά πράγματα αρχίζουν νά κορόνουν. Τό,ν 
διαιρείται είς Συνοδικούς καί Περιοδικούς. 11ραΐ< 
τών Συνοδικών ό σεβαστός Μητροπολίτης κ. Δου, 
τών δέ περιοδικών (πυρετών) ό κ. Σαρι'πολος.

'Η ομιλία τοΰ Μητροπολίτου ήτο ώς ομιλία απ' 
βωνος' παχεΐα, στρογγύλη ώς αύτός καί μεγαλοπρεπής 
ή ασιανή φυσιογνωμία του. Είπε εύμορφα πράγματα, 
τεχειρίσθη Ικανήν είρωνίαν καί τό Δικαστήριον άτ 
θέν έδέχθη τούς λόγους του καί άπέρριψε τό 
δίωκτον.

Δυστυχή Παχύ ! Δυστυχή Μοσχοβάκη !

Τό άναρμόδ ον.
ήτοι ή δευτέρα κρύπτη είς ήν έδοκίμασαν νά κρύψουν τ 
πελάτην των οί Κύριοι συνήγοροι.

Ό κύριος Δζ'-βανόπουλος, διευθυντής τοΰ έδώ 'πρακτ

είς τό τακτικόν Δικαστήριον ή είς τό Δικαστήριον τώ 
Ενόρκων ;

Ναί, έλεγον οί συνήγοροι.
"Οχι, έλεγεν ό Είσαγγελεύς.
Ό θεσμός, δστις άνωρθώθη είς δλας τάς ευρωπαϊκέ 

έπικρατείας κατόπιν αιμάτων καί έπαναστάσεων ώς μί 
τών έγκαρδιωτέρων ελευθεριών τοΰ λαοΰ, ό θεσμός δστ 

-ν-ί-ζτ άσ^αλεΐί έννυώσειε εε
ροσι


