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Β. Γ Α Β Ρ Ι Η Λ  Ι Δ Η Σ  νζηινπη

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σ νμπο .Ι ΐτα ι,

Πριν η δώδεκα εκλογείς Οποβάλιυσιν ε ί; τό Δικαστήριον 
τήν υποψηφιότητά μου Διά τήν κενωθεϊσαν βουλευτικήν Οέ- 
σιν τής επαρχία; Α ττ ικ ή ς , επιθυμώ νά έκφράσω τάς πολι
τ ικά ; σκέψεις μου, ινα κα ί αυτή ή περί υποψηφιότητάς μου 
ποότασι; φέρη χαρακτήρα πράςεω; δχι προσωπικών μου φ ί
λων, άλλά συνομοφρονούντων συμπολιτών μου.

Καί περί μέν τής εσωτερικής τού τόπου καταστάσεως κη
ρύττω διά βραχέων, δτι τό ΰπουργείον Τρικούπη άπέτυχεν 
ιδιαζόντοις έν τα ΐς φορολογικαϊς αυτού άποπείραις καί δτι 
ανάγκη επείγουσα νέα ; πολιτικής οικονομικής, επ ί τής φει- 
δούς καί μετρία; τινός φορολογίας έρειδομένης.

Ά λ λ ’ από £ξ μηνών ή προσοχή μου κυρίως υπερπηδά πέ
ραν τών συνόρων τού Κράτους. Ά φ ’ ενός μέν έν ταΐς πρω- 
τευούσαις τής Λύσεως συνεντεύξεις πολιτικών καί ηγεμόνων 
καί συμμαχίαι καί συνεννοήσεις συνάπτονται μετ’  άπειλητι- 
κής τινο ; έπιδεικτικότητος, άφ’ ετέρου δέ τό έδαφος τής 
προσφιλούς καί έλληνικωτάτη ; Μακεδονίας βοά έκ τών δια- 
τρεχόντων αυτήν άπό άκρου εις άκρον ξένιον πρακτόριον και 
ξένων κατασκόπων καί παντός είδους καί πάσης φυλής ρα
διούργων.

Πολύ φοβούμαι δτι ή τελευταία  ανατολική κρίσις έπίκει- 
τα ι καί δτι ή οριστική διανομή τών ευρωπαϊκών τής δθ-μα- 
νική ; αυτοκρατορίας χωρών είναι επ ί θύραις" τό παρελθόν 
θέρο; δπήρξεν εποχή διασκέψεων· καί πιστεύω δτι ό έπερ- 
χόμενος χειμών θά ΐδη τήν αρχήν τής εκτελέσεως τών έν 
Βερολίνω καί Κοπεγχάη ίεροκρυφίων συνεννοήσεων.

Τούτου δοθέντος, τό καθήκον τού ‘Ελληνισμού είναι έν : 
νά διασώσ/ι τήν Μακεδονίαν άπό τε τών Αυστριακών χειρών 
καί άπό τών ‘Ρωσσο-Βουλγαρικών. Τό ‘Ελληνικόν Κράτος 
άνευ τής Μακεδονίας δεν είναι μήτε ασφαλές καθ’ εαυτό, 
μήτε βιώσιμον έν τώ  μέλλοντι. ’Εάν μέν οί Αυστριακοί κα- 
τέλθο)σιν εις Θεσσαλονίκην, ή ανεξαρτησία καί αυτής τής 
ελευθέρας 'Ελλάδος έσεται προβληματική. ’Εάν δέ οι Βούλ
γαροι καταστώσι κύριοι τής Μακεδονίας, ή Θράκη καί ή 
Κωνσταντινούπολή θά επικοσμήσωσι τάχ ιστα  τό Βουλγαρι- 
κόν καλπάκςον.

'Υπάρχει ε ’σέτι καιρός, υπάρχουσι μέσα αποτροπής τού 
διπλού τούτου κινδύνου, εάν ό Ελληνισμό; άνοιξη επ ί τ έ 

λους τά βεβαρημένα έκ πτωματικού λήθαργου βλέφαρα. Γρη- 
γορεΐτε αδελφοί· τής Μακεδονίας b κίνδυνο; είναι κίνδυνος 
τού γένους ημών κα ί τής Ιστορίας τής ελληνικής. Διά τούτο 
άπεφάσισα νά ΰπερβώ τόν κύκλον τού δημοσιογράφου, οστις 
άτυχώ ; παρ’ ήμΐν ελάχιστα εισακούεται, καί νά άναλάβω 
τά  όπλα τού πολιτικού κατά τών ανταγωνιστών τής Έ λλη- 
νικής φυλής.

Φρονώ δτι ο: εκλογείς τής πρωτευούσης επαρχίας τού ελ 
ληνικού Κράτους, οί διακριθέντε: τοσάκις επ ί φιλοπατρία, 
θά άπεδείκνυον συγχρόνως καί άληθή πολιτικήν εμπειρίαν, 
Ιάν άνελάμβανον τήν έγκαταλελειμμένην Μακεδονίαν υπό 
τήν εαυτών προστασίαν καί ένεθάρρυνον διά τής πολυτίμου 
αυτών εμπιστοσύνης τούς παρέχοντας έγγύησιν σοβαρά; καί 
άφωσιωμένης εθνικής πολιτικής, άπηλλαγμένης μικοοκομμα- 
τισμού καί προσωπικών ερίδων.

Χαίρετε.
Έ ν Άθήναις 2 3  Σεπτεμβρίου 1883

Κ ω νο τα ν τ . IV . Ιερ ο κ λή ς
J  ημοσιογράψΟΓ 

 ----------

Ο ΑΛΦΟΝΣΟΣ ΙΒ
Ε Ν  Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι Σ

(Τ Ο Υ  ΕΙΔΙΚ Ο Υ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)

Βεβαίως θά έμάθετε εν Ά θήναις, ό'τι b βασιλεύς τής ’Ι
σπανίας, πρό τινο ; καιρού έτιτλοφορήθη υπό τού πονηρού 
σιδηρού πρίγκηπος συνταγματάρχης τού 13ου τών Ουλά
νων τού Στρασβούργου. Ή  είδησις αύτη ένεποίησε βαθείαν 
αϊσθησιν εις τόν παρισινόν λαόν. Πρέπει νά ήναι τις τυφλός 
η βασιλεύ; δ π  ως μή παρατηρήτη τήν ίιπό τής τευτονικής ά- 
λώπεκος στηθεϊσαν παγ ίδα . Συνταγματάρχης τών Ουλάνων 
τού Στρασβούργου ! Μεγαλείτερον ράπισμα δέν ήτο δυνα
τόν νά δοθ·?, ύπό τού Βίσμαρκ διά τού Άλφόνσου έπ ί τού 
ερασμίου τής Γαλ. Δημοκρατίας προσώπου. Συνταγματάρ
χης τών Ουλάνων, τού σώματος δηλ. εκείνου, δπερ θηριω- 
δέστερον παντός άλλου έπολέμησεν, έσφαγίασεν, είσήλασεν, 
εκαυσεν, έρήμωσεν, έλεηλάιησεν, Ιδρωσε κατά  τόν γαλλο- 
γεομανικόν πόλεμον. Συνταγματάρχης τών Ουλάνων ! "Εως 
έδώ, πολύ καλά. Φιλοφροσύνης καί εύγενείας μεταξύ τών 
εστεμμένων κεφαλών έθιμον. "Έπειτα καταφύγιο·/ τών π τω -
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χών αυτών βασιλέων έν δισέκτοις χρόνοι«. "Αν δέν άπατώ  
μαι κα ί ό Γεώργιός μα; εϊνε στρατηγός μάλιστα δεν ενθυ
μούμαι τ ίνο ; έθνους. Τής Ρωσσίας νομίζω. Έν ένδεχομέντ, 
λοιπόν τών πραγμάτων παλίρροια, τ ί  έχει νά χάστ, ; Στρα
τηγός Ρώσσος, ώραίον ! "Εως έδώ λοιπόν οί Παρισινοί Θά 
έσιοίπων. Ά λλα  τον Στρασβούργου ! Αΐ ! αυτό δέν τρώγε
τα ι πλέον, κύριε Άλφόνσε.

Πρό τούτου δέν κρίνω άσκοπον νά σοί αναφέρω, ό'τι τό έν 
τή Πλατεία τής Όμονοίας άγαλμα του Στρασβούργου, εϊνε 
εΐσέτι σημαιοστόλιστον καί πενθηφορούν άπό τής 14ης Ι 
ουλίου έπετείου τής άλώσεως τή ; Βαστίλης έορτασθείσης 
κάλλεον πάσης άλλης προγενεστέρας, ενεκεν τού θανάτου 
τού Γαμβέττα . Ούδείς λαός δ ίδει περισσότερον τού Παρι
σινού σημασίαν εις τά  τοιαύτα ! Καί οΰδείς κάλλιον αύτοϋ 
γνωρίζει τήν ιστορίαν του. Πρό τής τριχρόου σημαία; ένθου- 
σιά άναμ.ιμνησκόμενος τάς πυραμίδας, πρό τού κολοσσιαίου 
αγάλματος τής Δημοκρατία; άγαλματοποιειτα ι ενθυμούμε
νος τόν Κάμιλλον Δεμουλϊνον, κα ί πρό τής στήλης τής Βα- 
στίλλης μεταρσιούται ψιθυρίζων τήν Μ ασσαλιώτιδα. Ό  βαθ
μός λοιπόν τού συ-ταγματάρχου τών Ουλάνων τού Στρασ
βούργου, άπονεμηθείς τώ Άλφόνσω, ήτο έμπαιγμός εις τάς 
παρισινά; αΰτάς φιλοπολέμους εκδηλώσεις, ή έπισφράγισις 
μυστικής μεταξύ ’Ισπανία; καί Γερμανίας συμμαχίας ; *Ήτο 
έπ ίδειξις έκ μέρους τού Άλφόνσου κατά  τού ισπανικού δη
μοκρατικού κόμματος, άδιακόπως υπό τού γαλλικού ίιπο 
δαυλιζομένου ; ΤΗτο διαμαρτύρησις τών βασιλέων κατά  τού 
δημοκρατικού ρεύμ.ατος, όπερ κέντρον έχον τού; Παρισιού;, 
απειλε ί όσημέραι νά κατακλύσνι τήν Ευρώπην ; Ό  Παρισι
νός ΰπώπτευσε πάντα  ταύτα  καί έγένετο παρισινώτερο; τού 
συνήθους. Ό αδιάλλακτο ; «Ροσεφόρ», ό «Κλεμ.ανσώ», ό 
«Ρ ιζοσπάστης», τό κεραυνοβόλον «Rappel» ήρχισαν νά ρί- 
π τω σ ι πεπυρακτωμένου; μύδρους. Τού πρώτου μάλιστα  τά 
φλογερά άρθρα ώζον πυρίτιδας καί Δήμου. Έ π ί τή εϊδήσει 
μάλιστα ό'τι & Ουλάνο; βασιλεύ; θά διήρχετο έπισήμως έκ 
Παρισίων, τή 29η Σεπτεμβρίου, ένώ πρότερον είχε διέλθει 
ουτε στιγμήν δ ιαμείνα ; ένταύθα incognito, oí αδιάλλακτοι 
έφρύαξαν εις τοιούτον βαθμ-όν, ώστε ήνάγκασαν τόν σοφόν 
καί μετριοπαθή «Χρόνον» νά παρέμβη, συνιστών τώ  λαώ 
ευγένειαν καί μετριοπάθειαν. Ή Epoca ισπανική έφημερί; 
συνεβούλευσε τόν Άλφόνσον νά μή διέλθρ έκ Παρισίων. "Α- 
παντες προνσθανόμεθα προσέγγισιν σπουδαίου καί πρωτο
φανούς γεγονότος μέλ,λοντος νά έκπλήξγ) τήν βασιλικήν Ευρώ
πην. Εις μάτην οί μετριοπαθείς δημοκρατικοί διά τών όργά- 
νων των προσεπάθουν νά κατευνάσωσι τόν λαόν συνιστώντε; 
αύτώ  ψυχραιμίαν καί ίπποτικήν αδιαφορίαν. Εις μάτην τήν 
παραμονήν τή ; άφίξεως τού Βασιλέως-συνταγματάρχου, έξε- 
δόθη τό πρόγραμμα τής υποδοχής, καθ’ 8 ό πρόεδρος τής 
Δημοκρατία; μετά τώ ν υπουργών θά υπεδεξιούντο τόν βα
σιλέα έν τώ  Βορείω σταθμώ, καί καθ’ 8 στρατιω τικά ! τ ιμ α ί 
θάπεδίδοντο αυτά). Εϊς μάτην ό αΦιγαρώ» τήν πρωίαν τού 
Σαββάτου δριμύ; άντεπεξήλθε κατά τών αδ ιαλλάκτων, οΐ- 
τινες ίδόντε; καί αυτοί τό κρίσιμου τής περιστάσειος συνί- 
στων περιφρονητικήν αδιαφορίαν τώ  λαώ . ΕΪ; μάτην. Ού
τως εδοξε τώ  Λαώ. Vox populi, vox dei.

"Ημην εκεί παρών. 'Ο βασιλεύς άφίκετο τή 3 κα ί 40  
μ. μ . έν τώ  βορείω σταθμώ. 'Ο παρισινός ειν τοιαύτας περι
στάσεις δεν παραχωρεί τήν θέσιν του, καί άπό τής 1 0 π . μ. 
ή πρό τού σταθμού πλατεία  Dunkerque καί τό βουλεβάρτου 
Denain ήρξατο πληρούμενον περιέργων. 'Ο μάγκας, όνπερ ά- 
πηθανάτισεν ό Ουγκιό έν το ΐ; Άθλίοις, ήρξατο κυκλοφορών,

συρίζων, ψάλλων, έμπαίζων, ευφυολογών, άναρριχώμενος έπί 
τώ ν δένδρων, έφ’ ών έκρεμάτο δίκην σταφυλής, πα ίζω ν τόν 
μύθον τού άρνίου κα ί τού λύκου πρό; τού; κάτωθεν τών δέν
δρων Οεατάς. Tpaïat παρισιναί φέρουσαι έπί τής ράχειός των 
τρεις επαναστάσεις καί ά λλα ; τόσα; δημοκρατία;, έξασκή- 
σασαι δύο κατά τό μάλλον κα ί ήττον έντιμα επαγγέλματα , 
συνωμίλουν ζωηρότατα διηγούμεναι τά  διάφορα έπαναστατι- 
κά συμβάντα εις τάς περιέργους τού ήμ.ίσεως κόσμου κυρίας, 
αΐτινες ήσθάνοντο πρό; αϋτάς ομοιοπαθητικήν τινα κλίσιν. 
Τή 2  ώρα μ., μ. ή πλατεία , τό βουλεβάρτον, καί ή όδός Λα- 
φαγέτ ή ή Φαγέτα, όπως έξελλήνισεν αΰτήν σύγχρο.ο; δη
μοσιογράφος Α θηνών, ήρίθμουν 100 — 1 2  ) θεατών συνοστι- 
ζομένων μ.έχρις ασφυξίας καί όμως έπωφελουμ.ένο)ν καί τού 
έλαχίστου επεισοδίου, όπως εΰφυολογήσωσι δ ι’  έξόδιυν πάν
τοτε ξένου μή γνωρίζοντας τούς παρισινούς. Θύμα τή ; 
παρισινής θυμηδίας έγένετο καί ό ανταποκριτής τών 
«Κ αιρών» τού Λονδίνου. Μόλις τόν έξετρύπωσαν διά μέσου 
τού πλήθους προσπαθοΰντα νά διέλ.Ονι, διαγκωνιζόμενον, άσθ 
μαίνοντα καί καταπόρφυρον ώς αίματόεν μπ ιφτέκ , τό πλή
θος ήρξατο κραυγάζον ;

—  Νά, νά ό Βλώβιτς.
—  Κάτω ό Βλώβιτς.
—  Γιούχα τού Βλώβιτς!
— Pot à tabac !
—  A quel magot !
—  Zut pour Blowilz !

’Αγοραία τ ις  άμαξα φέρουσα εις τόν σταθμόν ’ Αμερικανόν 
ή "Αγγλον κατά πάσαν πιθανότητα έγένετο δέκτη διά κραυ
γώ ν καί γελώτων.

Ό  ’Αμερικανός χωρίς νά χάση τήν ψυχραιμίαν του έξέ- 
βαλλε τόν πίλόν του καί έχαιρέτα έν μέσω άσβέστων γε
λώτων.

Περί τάς 3 καί 30  προσεγγιζούσης τής φερούσης τόν 
πρόεδρον τής Δημοκρατίας άμάξης ό λαός, ώς δι’  ενός στό
ματος άνέκραξεν ;

— Vive la Republique.
Ήπόρησα δ ια τί ό έντεύθεν καί έκείθεν τού βουλεβάρτου 

στρατός δέν έφερεν όπλα έπί τή  άφίξει τού προέδρου. Ό  
«Χρόνος» όμως τής χΟές διεβεβαίωσεν ότι τοιαύτη διαταγή 
έδόθη Οπό τού ίδιου. Βλέπων τ ις  τους άρήϊον παράστημα έ
χοντας φίέππους θωρακοφόρους καί τήν αρειμάνιου κα ί γεν- 
ναίαν έθνοφρουράν, ήτο δυνατόν νά μή άναμνησθή τώ ν χρό
νων εκείνων καθ' οΰ, ή δόξα άπέκαμε ακολουθούσα τάς λε
γεώνας εί; τούς θριάμβου; καί τήν νίκην ;

Τή 3 καί 40  μ. μ., άφίκετο ό βασιλεύς. Γενομένης αΰτώ 
τής υπό τού Γρεβύ παρουσιάσεως τών υπουργών, έκτός τού 
Τιμ.βωτέν υπουργού τώ ν  στρατιωτικών άδιαθετούντος (:), ό 
Άλφόνσος έξήλθε γαλήνιος καί ήρεμος έκτός τού σταθμού, 
ό τ ι» ; εισέλθνι έν τή άμ.άξτι τού Γρεβύ, φερούστ, τά άρχικά 
τή ; Γαλλικής Δημοκρατίας γράμματα. Αίφνης, έπ ί τή  θέα 
τού βασιλέως, φρικώδεις καί διασχίζοντε; τό τύμ.πανον συ- 
ριγμοί ήκούσθησαν πανταχόθεν. Κατελήφθην ίιπό τίνος ίλίγ- 
γ  υ, παρευρισκόμενο; ε ί: πρωτοφανές θέαμα, βασιλεως συρι- 
ζομ.ένου ύφ’ ολοκλήρου λαού. Μεγαλοπρεπές, άλλά καί φρικώ- 
δε; ! Άγροΐκον, άλλά λαϊκόν μάθημα τών βασιλέων ! Ωχρός, 
είσήλθεν έν τή άμάξ-ρ χαιρετών τόν Γρεβύ. Τόσον ισχυροί η- 
σαν οι συριγμοί, ώστε ή πολυάριθμ.ος μουσική, ήτις εσπευσε
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ν
„à τού; καλύψη διά τού ισπανικού ύμνου, μόλις ήκούετο. Οι 
πποι, καίτοι ίσχυρώς μα σ ηγούμενοι, μόλις έσυρον τήν βασι- 
λ κήν άμαξαν έν τώ  μέσω τής πρωτακούστου συναυλ ίας, εκ 
συριγμών καί

—- Κάτω ό Ουλάνο; !
—  Κάτω ό Άλφόνσος !
—  Ζήτω ή Δημοκρατία !
Ά μ α ξα  φέρουσα ίσπανού; αξιωματικού; έσυρίχθη. Οί 'ίπ 

ποι τών εφίππων θωρακοφόρων φριάττοντες έκ τού συριγ- 
μού ΰψούντο όρθιοι. ΔΓ όλου τού Βουλεβάρτου D enain , καί 
τή; όδοϋ Λαφαγέτ συνεχείς συριγμοί ύπεδέχοντο τόν βα 
σιλέα. Καί δέν έπαυον οί συριγμοί, είμή όπως άκουσθώσιν 
ορενητιώδεις ζητωκραυγαί υπέρ τού ακολουθούντο; στρατού.

— Ζήτω ό στρατός !
—  Εις Βερολίνον ! Εις Βερολΐνον !
Περί τών λο ιπών μεθαύριον.

I I
Ό Άλφόνσος κάτωχρος έμειδία μειδίαμα άπηγχονισμέ- 

νου. Ό  λαός, ουτινο;, α ί αιμοστάζουσαι π λη γα ί, ήνοιξαν έ- 
σχάτως, ώς έκ τή ; έπετείου τής άλώσεως τού Στρασβούρ
γου, τής άγιας καί μάρτυρο; ταύτης πόλεως, έκραύγαζεν 
φρενητιωδώς,

-— A  bos le U uhlan ! à  bas le ublan * 
—  A  bas le  colonel ! a bas Alphonse.
Είτα συριγμοί παρατεταμένοι έπλήρουν τήν ομιχλώδη 

παρισινήν ατμόσφαιραν. ’Έβλεπες έκεί κυρίας νά παροτρύ- 
νωσιν εις συριγμούς τόν λαόν, όστις τή στιγμή έκείνρ, έπιλή- 
σμιον τής παροιμιώδους γαλλικής εΰγενείας, έν μ,όνον πράγ
μα ειχε πρό οφθαλμών, τό Στρασβούργον τό ήρωϊκόν Στρα
σβούργον.

—  Vive Γ arm ée !
—  V ive la République !
Λαέ γενναίε ! ήμάρτησας ; Παρεβίασας τούς ιερούς τής ξε

νίας νόμου; ! Ουδείς όμως δύναται νά σέ ψέξν;, διότι ή οδύνη 
σου είναι μεγάλη ! "Ωφειλας νά φανή; γενναιότερος, ίπποτι- 
κώτεοος, δημοκρατικώτερος. "Ωφειλε; νά περιφρονήσνις, σύ, ό 
μέγας, ό δημοκρατικός, μ ιαν έστεμμένην κεφαλήν φερουσαν 
τό κράνος τού ουλάνου. Καί όμως τ ί ;  έν αυτή τή ήκιστα λ ε
πτή τώ ν Παρισινών συμπεριφορά, καθ’ ήν μάλιστα έποχήν 

I ή Δημοκρατία, οΰχί μόνον άπεμονώθη υπό τή ; συνομωτησά- 
| σης κ α τ ’ α υτή ; Ευρώπης, άλλά καί πολιορκεϊται, ούτως εί-
ι πείν, ύ π ’ αυτής, έν αυτή, λέγιυ τή  οδυνηρά έκδηλώσει λαού

προδιδομένου, δέν αναγνωρίζει τις τόν παράφοραν, άλλά γεν- 
ναϊον τού 93  λαόν ; Σύμπασα ή βασιλ.όφρων Ευρώπη έξανέ- 
στη έπ ί τώ  σκανδαλώδει τούτω γεγονότι. Οι ένταύθα μο
ναρχικοί, ό ισπανικός, αυστριακός καί γερμανικό; τύπος, έ- 
ξετόξευσε πικροτάτην χλεύην κατά τού γαλλικού λαού. Ένό- 
μισαν ότι εύρον τήν κατάλληλον στιγμ-ήν νά κλονήσωσι τό 
άδιάσειστον τής Δημοκρατία; οικοδόμημα. Ουδόλως έννοώ 
νά έπιδοκιμάσω τήν άνευλαβή πρός ξενιζόμενο·) μάλιστα δ ια 
γωγήν τού γαλλικού λαού. Καί όμως έν τή  άφρονι διαγωγή 
τού βασιλ.έως Άλφόνσου, διελθόντος έκ Παρισίων incognito 
δίκην συνομώτου πρό; αυνάντησιν τού Γουλιέλμου, καί έπ ι- 
οτρεφοντος έντεύθεν έπισήμως μ,ετά τών έπωμίδων συνταγ
ματάρχου τών ουλάνων τού Στρασβούργου, έν τή παιδαριώ)- 
δει ταύτνι δ ιαγω γή  πρό; φίλον λαόν, μ.εθ’ ού τόσαι τόν συν 
δέουσιν άναμνήσεις καί μέσω τού όποιου άνετράφη, δέν δια
βλέπει τ ις  ράπισμ-α ατιμωτικόν καθ’ ολοκλήρου έθνους ; Πρός 
τί νά διέλθη έκ Παρισίων, άφού πρότερον φ ιλ ικώ τατα  ποοέ- 
πιεν υπέρ τού γερμανικού στρατού ;  Μά τόν θεόν ! οί βασι-

λείς μόνον διαπράττουσι τοιούτα εγκλήματα . καθοσιώσει-); 
καθ’ ολοκλήρου λαού ! > - ^

Α γνοώ  άν ό ισπανικός λαός, ό έπ ί ίπποτισμω καί δημο
κρατικοί; φρονήμασι διακρινόμενος, δώσ·/ι σημασίαν εις τό γ ε 
γονός τούτο, οϋτινος άλ.λως τε επωφεληθησαν αι βασιλικαί 
έφημερίδες πρό; έπίρρωσιν τού κλονουμένου ισπανικού θρόνου. 
Νομίζω όμως άρκοϋσαν ίκανοποίησιν διά τόν Άλφόνσον, ότι 
ό Γρεβύ έπισήμ.«υς έξέφρασεν αϋτώ τήν λύπην του έπί τοϊς 
γενομένοις.

‘Ο Γρεβύ μετά τών υπουργών έδωσε πολυτελές γεύμα 
τώ Άλφόνσω προσεπάθησε δέ ό σεπτός πρόεδρο; νά έξηδύ- 
νρ κάπως τ «ν  έκ τών συοιγμών πικρίαν. Α μφιβάλλω  όμως 
άν έκ τού κοότου τώ ν φ ιλικώς συγκρουσθέντων ποτηοίων 
έλησμονήθησαν οί συριγμοί έκεϊνοι οί άπαίσιοι, η άν ακόμη 
ήχή εις τά  βασιλικά τού Άλφόνσου ώτα ή πένθιμο; εκείνη 
συναυλία.

Τή σ τιγμ ή  ταύτνι, μανθάνω έκ τών έφημερίδων ότι έν 
Μαδρίτη έγένοντο διαδηλώσεις υπέρ τού συνταγματάρχου 
τών Ουλάνων καί υπέρ τής Γερμανίας. Λνός δέ περί τού; 
δ ισχιλίους θελήσας νά εξύβριση τήν γαλλικήν πρεσβείαν, 
άνεχαιτίσθη υπό στρατιωτικής δυνάμεως πρός τούτο άπο- 
σταλείση ;. ΊΙ Epoca καί el f.iberal, θέλοντε; νά μειώσωσι 
τήν σπουδαιότητα τού γεγονότος δ ιατείνοντα ι ότι οί συρι- 
κ τα ί ήσαν οχλο; καί ότι οί συριγμοί δέν άφορώσι τήν Ι σ π α 
νίαν άλλά τήν Γερμανίαν. Τό πλεϊστον ευτυχώ ; τού 'Ισπα
νικού τύπου έκφράζεται μετριοπαθώ; περί τού προσφάτου 
σκανδάλου, όπερ βεβαίως δέν πρέπει νά φέρ-ρ χαρακτήρα 
casus belli, μεταξύ δύο έθνών τήν αΰτήν έχόντων καταγω 
γήν. AÍ συνέπειαι λοιπόν, τού σκανδάλου τούτου δέν φ α ί
νονται βαδίζουσαι κατά  τούς πόθους τού σιδηρού πρίγκηπο; 
δνμιουργού τής προσφάτου παιχθείση; ίλαρωτραγωδίας, τό 
δέ νέφος όπερ έπ ί τινα  καιρόν έπεσκίασε τόν πολιτικόν ορί
ζοντα φαίνεται πρό; στιγμήν τουλάχιστον διαλυόμενο». 
Πάντοτε όμως έν τώ  προσώπω τού βασιλέως Άλφόνσόυ, ό 
άρχικαγκελάριος έλπ ίζε ι ένα περιπλέον σύμμαχον.

' Ή  τού Γλάδστωνο; μέχρι Κοπενάγη; έκδρομή μεθ’ ολην 
τήν έντονον τού αγγλικού τύπου διαμαρτύρησή, δέν φαί
νετα ι καί ένταύθα στερουμένη πολ ιτική ; σημ.ασίας. Έσχο- 
λιάσθη δέ συγχρόνως ώς ή έν Κοπενάγνι παρουσία τού ήμε- 
τέρου Γεωργίου. Ουδόλως δέ φαίνεται απίθανος συνεννόησις 
μεταξύ Α γ γ λ ία ; καί Ρωσοίας, ώς άντίρροπον τής αύστρο- 
γερμανική; συμμαχίας.

Génébal

ΧΡΟΝΙΚΑ
Μάς ήλθε πρωινή πρωινή πρώτη χελιδών έκ τών π ο λ ιτ ι

κών πραγοαμμ-άτων άπερ θά βρέφνι πάλιν κ α τ ’ αυτας ή ιο- 
στέφανος Α ττ ικ ή , διά τήν γενησομένην έπαναληπτικήν έκ- 
λογήν, τό πολιτικόν πρόγραμμα τού φίλου καί συνεργάτου 
ήμών κ. Κωνσταντίνου Ίεροκλέους, άποδυομένου εί; τόν έ- 
νεργόν πολιτικόν βίον, έφ’ ω καί συγχαίρομεν αύτώ διά τήν 
τόλμην του καί εΰχόμεθα νέοι άνθρωποι νά καταβούν ε!ς 
τόν εκλογικόν άγώ  α , άναβαπτίζοντες αΰτήν τήν πολιτικήν 
μουστοατμοσφαίραν, ήτις καί μόνη άναδεικνύει βουλευτάς, 
ο ϊτ ινε; πλησιάζουν νά καταστρέψουν τά  έννέα δέκατα τής 
Ε λλάδος. Περί τού κ. Ίεροκλέους ώ ; καί περί όλο>ν τών 
υποψηφίων γνωστών τε  καί αγνώστων, έπιφυλασσόμεθα νά 
νράψωμεν. —

Ό  έκ Κωνσταντινουπόλεως ανταποκριτής ά,μών έπ ισπέλ-
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λει ότι ό εκεί παρεσιόημών πρώην βουλευτή; Πατρών καί 
πρώην υπουργό; τή ; Δικαιοσύνης κ. Λ. Ρικάκης έπεσκέφθη 
τόν υπουργόν τών Εξωτερικών, μεθ’ οΰ έλαβε σπουδαίαν 
πολιτικήν συνέντευξιν. Ό κ. Ρικάκης έν το ί; εξωτερικοί; 
είνε έκ τών μάλλον άοθοφρονούντων, έμπνευσθείς τήν πολι
τικήν τού αοιδίμου Δεληγεώργη.

Έν Κωνσταντινουπόλει διεδόθη φήμη, ταράξασα σοβα- 
ρώς τόν επίσημον κόσμον, δτι επανέρχεται εί; τήν ρωσικήν 
κυβέρνησιν δ κόμη; Ίγνα τ ιέφ , άντικαθιστών ίσως τόν κ. 
Γ ίρ ;. Ί γ να τ ιέφ  είνε περιττόν νά εΐπωμεν δτι σημαίνει πό
λεμος, πανσλαυϊσμός, άντιτουρκισμ.ό; καί άντιαυστριασμός. 
Δικαίως δ έέ ν  Κωνςαντινουπολει έταράχθησαν περί ταραχή; 
εδώ δέν όμιλοϋμεν, διότι τίς μάς εμεινεν εδώ νά συγκινή- 
τα ι άπό τέτοια, πράγματα , πλήν τών υποψήφιων βουλευτών;

Είς τήν εχθεσιν τών γεωργικών ειδών ήν μάς δωρεί ή 
Βρασιλία έτάχθησαν έπ ιστάτα ι δύο δρυκτολόγοι, είς μηχα
νικός, είς λοϊώτατο;· ουδείς δέ γεωργός- καί διά μέν τόν 
μηχανικόν ΐσω ; 0’ άνατεθή ή κατασκευή τών ντουλαπίων, 
ά λλ ’ οϊ όρυκτολόγοι καί ό λοΐώτατος Καζάζη; τ ί  θά κάμουν;

Πολύ καλή έφημερί; ή νέα τών Πατρών «Μ εταρρύθμισι;» 
μετά πολ ιτική ; συνέτεω; γραφομένη καί επ ί τά θεμελιώδη 
καί ριζικά ένασχολουμένη- άλλά τ ί ;  μ ά ; ακούει, φίλη συ
νάδελφο; ; Δυνασαι νά παοασκευάση; λοιπόν ε ν ε ρ γ ή - 
α ο ν τ α  ;  Τά άλλα ματαιοπονια. 'Ημείς δέ ώ ; μόνον έντιμον 
σκοπόν δι’ δν δημοσιογραφούμεν κηρύσσομεν τό άποζ·ρν.

Έκ Πύργου έπιστέλλουσιν ήμίν :
Έ κτό ; τών άτμοπλοίων «Κ ιδάρ» καί «Μ άλτα» παραλα-
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Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Ο Ν Ε

0 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
Μ ιιάψ ραοκ ; J .  Κ αχ .Ιαμάνον .

( Συνέχ. ΐδ. άρι0· ί>77 )

Τό άλλο παρθενικόν καί δροσερόν, ώς έκείνη ή « ;  κα
τοικεί. Τά έπ ιπλα  έπεστρωμένα μέ κυανούν ύφασμα, έφ’ ου 
π ίπ τ ε ι λευκή μουσσελίνα άνασηκωνομένη που καί πού μέ 
τρ ιανταφυλλεΐ: φιόγγους. Περιέχον δλα τά  μικρά εκείνα 
κομψοτεχνήματα, τά  όποια τόσον δίκαιοι; λέγοντα ι ρ ιχ ρά  
τ ίπ ο τε , καί τά  οποία στολίζουσι τόσω χαριτωμένα τό δω- 
τιον μεάί κόρης. ’Από του παραθύρου της 5; Σουσάνα βλέ
πει τάς έχτεταμένα; του κήπου δενδροστοιχίας, αί όποΐαι 
χάνονται ε ί; μεγάλν.ν άπόστασιν εν μέσω άφθονου χλόη;.

βόντων κατ’ αυτά ; 300 περίπου τόνου; σταφιδοκάρπου διά 
Λιβερπουλ, ούδέν άλλο άτμόπλοιον ήγκυροβόλησεν ε ί; Κα- 
τάκωλον. Φαίνεται δτι ένεκα τής μεγάλης έκπτώσεω ; τών 
ναύλων έν 'Ε ύλά δ ι, τά ατμόπλοια έζήτησαν ε ί; άλλου; λ ι
μένας φορτίον. Σήμερον δμω.ς ζητούνται ατμόπλοια μέ 30 
σελίνια τόν τόνον, άλλά δέν εΰρίσκονται.

Αί τ ιμ α ι τού σταφιδόκαρπου περιστρέφονται είς τά 23 , 
2 6 , 2 8 , 29  τάλ ιηρα  βρεγμένου καί 3 3 — 3 7  άβροχου. Ό 
έκ τών τελευταίων βροχών καταστραφεί; σταφιδόκαρπό; 
πω λείτα ι πρός 10 — 1 2  λεπτά  τήν ¿κάν, μή ών ε’μπορεύσι- 
μος. Ή ρχισεν έ τρυγετό; τών άμπέλων, ών ή εσοδεία προ- 
μηνύεται άφθονος, ή, δέ τ ιμ ή  τού γλεύκου; έφθηνοτάτη.

Τό φονικόν δράμα τής όδού Δέκα είνε καί αυτό ίν  τών 
δραμάτων τών κοινωνικών, ών τά ένεακοσια ενενήντα εννέα 
υπνώττουν ε ί; τόν βυθόν, καί μόλις τό έν ανακύπτει είς τήν 
έπιφάνειαν. Πώς δμω; επί τών αίμάτων πάντοτε ανακύπτει 
αυτά τό κατηραμένον δν, τό καλούμενου γ υ νή ; Ποίαν θέσιν 
άχρείαν ώρισεν εί; αυτήν ή κοινωνία, ώστε νά γίνετα ι σχε
δόν πάντοτε οργανον τού πονηρού ;  "Η άφετέ την έλευθέ- 
ραν και υπεύθυνον, ή ανεύθυνου ούσαν ποοστατεύσατέ την δ ι’ 
άλύσεων— καί ολίγου δεΐν θά έλέγομεν χωροφυλάκων— ώστε 
πάσα εί; αυτήν υπόνομο; νά ήνε απρόσιτος.

’ΐδού δ ιπλού; φόνο; αλληλοπαθή; έν Κ αλάμαις, εί; τήν 
θέσιν Ράσα τού χωρίου Μακράσία τού δήμου Σκυλλούντο;’ 
δ Πολυζώη; Τζούρα; καί Β. Τσούνη; άφοϋ έφιλονίκησαν 
καλά καλά κατόπιν έφόνευσαν άλλήλου; καλά καλά.

Εί; τ ά ; 17  τρέχοντος εί; άπόστασιν μ ιά ; ώρα; άπό τή ; 
Δημητσάνης εί; θέσιν Καλύβια εύρέθη φονευμένο; έπ ί τή ;

Μπορούσε ά π ’ εκεί νά ρεμβάζη άνέτω ;, άν ποτε ’μπορούσε 
δ ρεμβασμός νά έπισχιάστ) τήν τρελλήν ευθυμίαν τής αμέρι
μνου νεότητό; της.

Πρό; τό γραφείου του ώδήγει δ Φ ίλιππο; τόν Μπασελί- 
νον, άφού είδεν άπομακρυνομένην τ ή ; αδελφήν του. Έ γνώ- 
ριζεν δτι δ συμβολαιογράφο; ήρχετο άπό τόΜ πωλιέ, καί χα
θώ; δλοι οί ερωτευμένοι, ήτο ανυπόμονο; νά μάθφ λεπτομέ
ρειας, ένδιαφερούσα; ή ανωφελείς, τ ά ; όποία; ό γηραιός του 
φίλος ποτέ δέν έλειπε νά τού φέρνι έξ έκάστη; πρό; τού; 
εΰγενεϊ; τού φρουρίου κατοίκου; έπισκέψεώ; του. Ά λλά  τήν 
ημέραν τούτην δ Μπασελίνος δέν έφαίνετο διατεθειμένο; 
«νά ομιλήση. Καί καθήμενο; έπ ί τού καθίσματος παρετήρει 
άπροσέκτω; τόν σιδηρουργόν, δστις ΐσ τα το  άκίνητο; ενώ
πιον του, ώ ; ερωτηματικόν στμεϊον. Ό Φίλιππο; δέν ήδυ- 
νήθη νά κρατηθή έπ ί πλέον καί πλησιάζων είλικρινώ; πρό; 
τήν έρώτησιν.

- — Έ κάματε γνωστήν τήν περί συμβιβασμού πρότασίν 
μου ε ί; τήν κυρίαν Μ πω λιέ; είπε μέ ύφος προσποιητώς ή- 
συχον.

—  Βέβαια.
— Καί τής -ήρεσε ;  αυτή δ έ χ ε τ α ι;
•— Μ άλιστα,
—  Ό  Φίλιππο; παρετήρησε λοξώς τόν Μπασελϊνον, ο- 

σ τ ι ;  έπέμενεν εί; τό ν’ άπαντά τόσον λακωνικώ ; καί τό
σον απελπ ισ τ ικά . Καί επ ειτα  εισερχόμενο; ε?ς σειράν ιδεών
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δημοσία; δδού δ Τριαντάφυλλο; Χαραλαμπόπουλο; η Δα- 
γρέ;. Συνελν,φθησαν δέ ώ ; αυτουργοί δ Γ. Πολυγένη; καί I. 
Βελισσάριο;.

Τήν 1 4η ν είς τά χωρίον Άλουποχώρι τού δήμου Μανθυ- 
ρέα; τής έπαρχίας Μαντινείας δ I. Ι’έπας ¿τραυμάτισε θανα- 
τηφόρως τόν Πέτρον Δ. Μακρήν· δ δράστης προσήλθεν αύ- 
θορμήτως είς τήν Εισαγγελίαν.

Καί έν Τήνω ραγδαιοτάτη βροχή καταπεσοϋσα τήν 1 5ην 
ίσταμένου ¿προξένησε μεγάλα; ζημίας είς τά  κτήματα τών 
κατοίκων τών δήμων Τήνου καί Περαία;· άπωλέσθη δέ καί 
ε ί; μετά τού ήμιόνου του.

Δήμαρχο; Άχαρνών κατά τήν επαναληπτικόν εκλογήν 
έξελέγη δ Τάσης Νίκα;, παλαιός φίλο; τού βουλευτού ’Α τ
τική ; κ. Ράλλη, διά πλειονοψηφία; 17  ψήφων, υπερψήφισα; 
τού μεσοδημάρχου, δ ιότι δ πρώην δήμαρχο; ήτο αυτό ; δ 
ίδιος.

Οί χωρικοί ’Α ττικής τήν έπαθον μέ τού; μούστου;· κα- 
τήντησαν μέχρι 26  λεπτών· τώρα κάπω ; ηδξησαν εί; 4 0 ’ 
άλλ ’ ή παραγωγή είνε τόσω άφθονο;, ώστε δ,τι χάνουν έκ 
τή ; τιμής, τό κερδίζουν εί; τό ποσόν. Ουχ ήσσον, νά είσθε 
βέβαιοι δτι τόν ρητινίτην Οά τόν πίνωμεν ε ί;  τήν αυτήν 
τ ιμ ή ν  διότι δέν επ ιτρέπεται πλέον ε ί; τόν λαόν τή ; Α τ 
τικής νά άναπνεύση" ή άλληλολ/,στεία. ιδού τό πρόγραμ
μά του.

Ή χαρίεσσα εκείνη, φιλομειδή:, άλλά πρό παντός άλλου 
σεμνοτάτη καί άληθώ; πεπαιδευμένη καί άμώμου ψυχής καί

οίκειοτέρων πρός τό θέμα περί 8 διαρκώ; ήσχολείτο ή καρ
διά του.

—  Καί προσεφέρατε καί § ,τ ι ήθελα σκοτώσει είς τό κυ- 
νήγι ; _

—  Δ ιατί ;  άπήντησεν ήσύχω; δ συμβολαιογράφος, ρί- 
πτω ν σκωπτικόν βλέμμα έπ ί τού διευθυντού τών σιδηρουρ
γείων.

—  Πώς ! γ ι α τ ί ;  άνέκραξεν αυτός έκπληκτος.
—  Δέν ήτο ανάγκη νά λάβω αυτόν τόν κόπον, άφού σεϊ; 

μόνος έκάματε τήν προσφοράν πρό; τόν μαρκήσιον καί μέ 
τρόπον μάλιστα  πολύ ρωμαντικόν.

Ό  Φίλιππος ήρυθρίασεν ολίγον καί ¿χαμήλωσε τήν κε
φαλήν μέ στενοχώριαν.

—  ’ Α ! δ κ . Μπιολιέ σάς ώμίλησε περί τής συναντή- 
σεώς μας ; ειπεν. Ά λλά  δέν ήξερε ποιός ήμουν !

— Τού τό είπα . "Επρεπε νά τού ’πώ  πρός τούτο ι; δτι 
άν ¿γεμίσατε τόσοι ώραΐα τόν σάκκον του, τόν ¿γεμίσατε 
διότι αγαπάτε τήν αδελφήν το υ ;

—  Φίλε μου !
—  ’ Α ! ά ! μήπως υποχωρείτε ;  ήρώτησεν εύθύμως δ 

Μπασελίνος. Μήπως δέν α γα πά τε  πλέον τήν δεσποινίδα 
Μπωλιέ ;

—  Είθε ! δ ιότι είναι μία τρέλλα αυτός δ έρως, άπεκρίθη 
δ Φίλιππος. Πώ; εγώ  άνθρωπος τή ; εργασίας, πρό τόσου 
καιρού απομακρυνθείς τού κόσμου, κατωρθωσα ν’ αγαπήσω

χαρακτήρο; ΓαλλΙ; διδασκάλισσα τών δεσποινίδων Δελη- 
γειόργη, ή όνόματι καί πράγματι Μαργαρίτα Βερνίάρ έμνη- 
στεύθη έν Γαλλία τόν βιομήχανον Γεώργιον Σουάρ, εραστήν 
τών φυσικών καί ψυχικών αυτή ; άρετών.

—  ’Εκ Λειψίας άφίκετο δ φιλόπατρις "Ελλην >.αί δ ια 
κεκριμένο; μεγαλέμπορο; κ . Παπά Ναούμ, αρχηγό; πα τρ ι
αρχική; οικογένεια; ¿ν τή  γερμανική έκείννι πόλει τή ; βιο
μηχανία ; καί τών γραμμάτων, εγκαθιστάμενη; διά τοϋ; ά- 
πανταχόθεν τή ; ¿λευθέρας καί δούλη; Έ λλάδο ; φοιτητάς 
μικροσκοπικής Έ λλάδο ;, δπου προσκαλεΐ αυτού; άνά πάσαν 
μεγάλην εορτήν ε ί; πολυτελές άλλ ’ οικογενειακόν δείπνον, 
έπανευρίσκόντας έκεϊ παρά τήν θαλπεράν εστίαν τού κυρίου 
Παπά Ναούμ καί πατρίδα και οικογένειαν καί διαχυνομένους 
είς πατριωτικήν ψαιδρότητα καί συγχίνησιν. Τυχόντε; καί 
ήμεί; αυτής τή ; ιερά; φιλοξενία; έν τή  θαλερά νεότητί μας 
παρά τώ  κ. Παπά Ναούμ, προσαγορεύομεν έδώ θερμότατα 
τήν άφιξίν του μετά τή ; καλλίστης αυτού κόρη;, έλθόντων 
μόνον καί μόνον επ ίτηδες δπω; άναπνεύσωσιν Ελληνισμόν 
καί, καθά χαρακτηριστικώτατα λέγει ή χαρίεσσα δεσποι
νίς, νά μή άκούσωσι έπί κάμποσον καιρόν γερμανικά.

—  Ά πεβίωσεν έν Μελιγού τ·?; Κυνουρία; δ Παναγιώτης 
Σακελλάριος, αγωνιστής κα ί καλός πολίτης.

— Συνελήφθη ¿ν Λεβαδεία δ έπί άποπείρα άναιρέσεως κα
τηγορούμενος Λουκάς Δ. Μαλέντας, καθ’ οϋ δπήρχεν ένταλμα 
συλλήψεως.

—  Χθες κατά  τήν δδόν Αιόλου 10 1(2 μ. μ. δ 'Ηλίας 
Λογοθέτης έρριψε γέροντά τινα κάτωθεν τών τροχών άμάξης· 
δ γέροαν έσώθη, δ δράστης συνελήφθη.

 .  ---------------

Α Π Ο  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν / Π Ο Α Ε Ω Σ  Ε Ι Σ  Σ Ο Φ Ι Α Ν

(Συνέχεια καί -έλος).
«"Αϊδε ! άω ! » ταχέως έδει νά παρευρεθώμεν έπόθουν

αυτήν τήν κόρην, ή όποια είναι τόσω ώραία τόσω υπερή
φανο;, καί δ ι’  αυτό ίσως καί περισσότερον έλκυσ τική ; Τήν 
είδα σοβαράν, σκεπτικήν, ολίγον άνήσυχον διά τόν δούκα 
βέβαια, καί χωρίς νά προσέξω, παρεσύρθην είς τό νά τήν 
άγαπήσω. ’¿λησμόνησα τήν άπόστασιν, ήτις υπάρχει με
ταξύ μ α ;, καί δέν είδα τήν διαφοράν τών οικογενειών μας. 
Τήν φωνήν τής λογικής τ ά ; συμ,βουλά; τή ; πείρας τ ίποτε 
δέν ήκουα, ε ί μή μόνον τόν έρωτα, δ όποιος ’μ.ιλούσε τόσο) 
γλυκά τήν καρδιά μου Ά  !φ£λε μου, καί εγώ  ¿ντρέπομαι 
τόν εαυτόν μου, άλλά δέν ’μπορώ ν’ άντιστώ  είς τό τρελλό 
αυτό πάθος τό όποιον μού'προξενεί άγνώστου; χαράς, μέ 
μεθύει έξ ηδονής . . .  τό όποιον τέλος μού δ ίδει τό παν, 
εκτός τής ελπίδος. Διότι εκεί σ ταματά  ή τύφλωσ ί; μου και 
δέν έλπ ίζω , σά; τό βεβαιώ.

—  Δέν ελπ ίζετε ; Καλά, είπεν μέ ΰφος έλαφρόν δ Μπα- 
σελΐνος. Ά λλά  τέλος πάντων αγαπάτε. Καί έπρεπε νά δ- 
μιλήσω περί αυτού, δέν είναι έτσ ι, είς τήν μαρκησίαν, δπο>; 
καί έκαμα ;

—  Νά δμιλήστε ;  έτραύλισεν δ Φίλιππος καταταραγμέ
νο;. Πώς . . . νά δμιλήστε ; Καί διά νά 'π ή τε  τ ί ;

—  Ά λ λ ’ δ ,τ ι σκέπτεσθε, ο ,τ ι πρό ολίγου μού ε ίπ α τε , 
μέ γλώσσαν τόσον πειστικήν.

Ό  σιδηρουργό; ώπισθοχώρησεν, οι οφθαλμοί του εβυθί- 
σθησαν υπό τάς οφρΰς του, καί έγειναν μαύροι. Έδαγκασε
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νά ΐδω  τήν εορτήν. «Σπεύδε, άμαξηλάτα ! » έκραζον ενόσω 
άνηρχόμεθα τήν τραχείαν ανωφέρειαν -«τις βαθμηδόν ήγεν 
ήμάς'πρό; τήν άρκούντω; υψηλά άπό της επιφάνειας τής 
θαλάσσης κειμένην Σοφίαν.

Παρά τά ; πλευράς των λόφων έφαί/οντο α ί ισοπεδώσεις 
σου σιδηροδρόμου, α ί άπό τής εποχής των ’Οθωμανών ποιη- 
Οεΐσαι. Εισέτι κατέκλυον τάς όδοϋς αί σωρείαι των λίθων, 
άς συνήθοοισαν χάριν των τοιχωμάτων. 'Ενιαχού ημιτελή 
εβλεπον τοιαύτα , αλλαχού καί όλως συμπεπληρωμένχ. Ό 
.πόλεμος διέκοψε τά  έργα ταύτα  τή ς  ειρήνης καί ή βουλ
γαρική κυβέρνησις καταγίνετα ι εισέτι εις τάς σ ι>ηροδρομι· 
κάς μελέτας.

Τάς άμαξητάς όδοϋς μεταβάλλει ή ήγεμονεία καί άπήν- 
τησα πολλαχού Ιργάτας —  Ιταλούς ώ ; ΙπΙ τό πολύ —  
καταγινομένους εις τήν κατασκευήν των νέων. 'Γπέφωσκεν 
•ήδη ή ήώς καί διηυθύνοντο ούτοι πρός τά  έργα των.

Μϋλός τ ις  παρά τήν όδόν— υδρόμυλος— ήκούσθη μακρύ - 
θεν μέ τήν τριβήν τω ν πτερών του καί τόν κτύπον τού ρυθ- 
μητήρός του. Ή το  χθαμαλόν κατασκεύασμα, τεχνικός χάν- 
δαξ ήγε τό ύδωρ, δπερ διά χωριστών ξύλινων οχετών κα- 
τήοχετο επί τών αξόνων έκάστης πέτρας καί τύπτον τάς 
πλευράς τών ώς κωπών έσχηματισμένιον ξύλινων υδραυλι
κών τροχών έν μέσω άφρού καί αναπηδημάτων υγρών συνε- 
στρεφε τόν ύπερκείμενον συντριβητήρα λίθον. Ή  στέγη έλευ- 
καίνετο υπό τήν κόνιν τού αλεύρου κα ί ό οϋχ ήττον λευκός 
μυλωθρός έχαιρέτησεν άπό τής θύρας.

Εινε ιδιόρρυθμοι οίκοδομαί.τά βιομηχανικά ταύτα  εργα
στήρια κα ί δέν άμ.φιβάλλομ.εν οτι ουδόλως τελειότερα εινε 
νΰν άφ’ όσον επ ί τής εποχής τού μακαρίου εκείνου Θεσσαλού 
άνακτος, ό'στις κατέστησε μυλωθρόν τόν Θεόν τών Μουσών ή 
εκείνης καθ’ ήν ό σθεναρό; Σαμψών ήλεθε τόν σίτον τών Ψι- 
λ ισταίων. ’Εάν έτρωγε; άρτον έκ τού άλεύρου τούτου, φίλ-

βια ίω ; τά  χείλη του καί μέ φωνήν τήν ’ όποιαν ]προσεπάθει 
νά καταστήσφ γαλήνιον.

—  ’Αλλά σάς παρεκάλεσα νά ’πήτε αυτά ε ί;$ τή ν  κυρίαν 
Μπωλιέ ;  ε ϊπ εν .

—  "Οχι, δέν μέ παρεκαλέσατε, άπήντησεν ό Μπασελϊ- 
νος ήσύχως. ’Αλλά, μά τήν αλήθεια, ή περίστασι; ήτο καλή, 
καί δέν έδίστασα . . . Κ υττάξτε ! δέν υπάρχει καλλίτερον 
πράγμα άπό τάς καθαρά; προτάσεις. Θά μετεωρίζεσθε α
κόμη επ ί έβδομάδας, ίσως έπί μήνας καί θά έβυθίζεσθε πε
ρισσότερον εις αυτόν τόν έρο/τα. Καλλίτερα ήτο νά τά  
’πούμε δλα αυτά μία καί καλή. ’ΐδού οί λόγοι οί όποιοι μέ 
ώθησαν. Μήπως είσθε δυσηρεστημένος ;

Ό  Φίλιππος έσιώπα. Μόλις ειχεν ακούσει τ ί  τώ εϊχεν 
ε ίπ εί ό Μπασελΐνος. Αί ίδέαι του έστρυφογύριζον συγ/.εχυ- 
μέναι Ιν τώ  Ιγκεφάλω του καί είχε χάσει τήν συναίσθησιν 
τής υπάοξεώς του. Τού έφαίνετο ότι διά ταχείας κινήσεως 
είχεν άναρπαγή πρό; τό άπειρον δ άήρ έσφύριζεν εις τά 
ώ τά  του, καί οί οφθαλμοί του δέν ’μπορούσαν νά προση
λωθούν έφ’ ενός άντικειμένου. "Εβλεπε ώς διά μέσου ομί
χλης . Καί έν τή άλγούση κεφαλή του επίμονος καί κου
ραστική φωνή τώ  έπαναλάμ-βανεν, ιος αόριστόν τινα προ
φητείαν τής ειμαρμένη; ή Κλαίρη σού ανήκει!

Έ  φωνή τού Μπασελίνου τόν άπέσπασε τής νάρκης του.
— "Ε καλά ! Γ ιατί μέ κ υττά τε  ετσ ι ;  είπεν ό συμβο

λαιογράφος. Φαίνεσθε ώς τρελλός.

τατε Γαβριηλίδη, αμφιβάλλω εάν Οά ήσο άξιος νά έκδίδγς 
τό «Μή Χ άνεσα ι», διότι, ώ ; λέγουσιν οί μυλωθροί, τά ζώα 
εινε ζώα διότι τρώγουσι τά πίτυρον.

Άπεχαιρέτησα χάριν εις τόν άπό ρητήρος δρόμον τών ’ίπ 
πων ταχέως τό πρώτον τούτο δείγμα τής εγχωρίου βιομ.η- 
χανίας. Μετά μικρόν έφθασα εις Γενί Χάνιον κ α ί . . .

Ά λ λ ’ ά : σπεύσω εις τά  πρόθυρα τής Σοφίας- ήδη εύρισκό- 
μεθα εις τό τερπνόν Ρούβλιαν-Χάν μέ τήν μακράν καί άτε- 
λεύτητον δενδροστοιχίαν του, τό ώραίον καί διαυγές του 
ρυάκιον, τήν πλήρη αυτού ποιητικότητα. Ιίίνε εϋγλωττον 
επιχείρημα τό χωρίον τούτο πρός έξευμένισιν τών αισθημά
τω ν τού οδοιπόρου, καί υπό τάς βαθύσκιους ιτέας του έμ- 
πνέετα ί τις ευμενέστερου πρός τήν χώραν, ήν επισκέπτεται. 
’Ενταύθα Ιγένοντο μικροί τινες άκροβολισμοί μεταξύ Ρώσ- 
σων κα ί υποχωρούντων Τούρκων. ’Ενταύθα παρ’ ολίγον έφο- 
νεύετο Ά γ γ λ ο ς  άνταποκριτής έπ ί τής εποχής τού πολέμου. 
Τά Σαμακόβιον κατεϊχον έτι οί ’Οθωμανοί καί έντρομοι οί 
κάτοικοι άνέμενον περικεχαοακωμένοι Ιν τα ΐ; οΐκίχις τω ν τήν 
άναχώρησιν τούτων καί τήν έλευσιν τού εΰπροσδέκτου έ/ θρού. 
Οί "Αγγλοι ιεραπόστολοι —  κεκτημένοι αυτόθι ωραιότατα 
καταστήματα —  διετέλουν εις συνεχή επικοινωνίαν μετά 
τής σημερινής πρωτευούσης, τότε δέ έδρας τού διοιχητού. 
Ά πό  τινων ήμερων έστερούντο ειδήσεων.

Τό Σαμακόβιον δ ιετέλει είς ολοσχερή άπομόνωσιν καί ή 
ανησυχία τών πάντων καθ’ έκάστην έκορυφούτο. Διέμενε 
παρ’ αυτοί; ό Ά γ γ λ ο ς  καί άνέλαβεν αυτός νά λάβφ νέα. "Ε · 
φ ιππος, άπό ρυτήρος τρέχιον, διήλθε τά έξάωρον άπό Σαμα- 
κωβίου εις Βακαρέλια διάστημα έντός τού ήμίσεως περίπου 
χρόνου, ούδένα μάλιστα  συναντήσας στρατιώτην είτε όθω- 
μανάν είτε οώσσον. ’Εν Βακαρελίω εύρέθη έν μέσω τής όπι-

Ό  Φίλιππος ήγγισε διά τής χειρός τό μέτωπόν του, οις 
νά ήθελε νά έξαλείψη όδυνηράν έντύπωσιν, έπειτα  δέ με·.- 
διώνίπρός τόν φίλον του.^ΤίΓ’-1̂

—  Συγχωρήσατέ με. Έταράχθην διότι έπαίξατε τόσο 
σοβαρό πα ιγν ίδ ι, χωρίς νά έχω είδησιν. Ένόμισα δτι δέν 
•μπορούσατε νά τό κάνετε. Έάν τό ήξευρα θά σάς εμπόδιζα. 
Ά πό  τήν ημέραν, καθ’ ήν σάς ώμολόγησα τόν έρωτά μου 
διά τήν δεσποινίδα Μπωλιέ δέν έπαυσα νά μεταμελούμαι 
διότι ώμίλησα τόσον ελαφρά. Ά λ λ ’ όταν άγαπά  τ ις  τού φα ί
νεται οτι ή καρδιά του εινε πολύ στενή διά νά χωρέσ-η, ό- 
λην τήν αγάπην του, καί χωρίς νά τό θέλη άφίνει νά τού 
φεύγουν περισσότερα άφ’ όσα θέλει νά ’πη . Αί εξομολογήσεις 
μάς έρχονταν εις τά  χείλη καί εινε αδύνατον νά σταματή- 
σωμεν.

Μόλις σάς ώμίλησα καί άμέσως αί ονειροπολήσει; διε- 
λύθησαν καί ή άλήθεια μού παρουσιάζετο έν όλη της τή 
άγρ ιότητι. Ή  δεσποινίς Μπωλιέ δεν μού έκαμε ποτέ τήν 
τιμήν νά παρατηρήση ό,τι υπάρχω. Είναι πλούσια, άγαπα  
τόν έξάδελφόν της, Οά γείνη δούκνσσα. Καί πρέπει νά είμαι 
θεότοελος διά νά τήν άγαπώ ' γ ι ’ αυτό άξίζω  μΐά τιμωρία 
καί είμαι έτοιμος νά τήν ύποστώ. Μή μού κρύπτετε τ ίπο τε , 
’ πέτε τά  μου όλα.

(ακολουθεί)
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σθοφυλακής τών σπευδόντων όθωμανών καί μεθ’  όλας τάς 
άντιρρήσεις των ό πείσμων ’Ά γ γ λ ο ; διηυθύνθη πρός τήν Σό
φιαν. Καθ’ όδόν δύω σφαίραι ύπό χειρός αγνώστου διηυθύν- 
Οησχν κ α τ ' αυτού. Ή μία έπλήγωσε τόν ϊππον, ού όμως 
ουδόλως έμείο>σε τόν δρόμον. Ή γνόει ό ταλαίπωρο; πού 
πλέον έβαινε καί δέν αμφιβάλλω ότι πολλάκις θά κατη- 
ράσθη τήν στιγμήν καθ’ ήν εξεκίνησεν είς τήν κινδυνώδη 
αποστολήν του. Μετά μικρόν έ τ ι δρόμον, 3ν διήνυσε μετά 
πολλού κόπου ό ΐππος προσκόψα; είς τ ινα  λίθον κατέπεσεν 
έπ ί τής όδού 'ίνα μήπω πλέον έγερθή. Ό "Αγγλο: ήν ήναγ- 
κασμένος πεζό; ήδη ν’  άκολουθήση τήν πορείαν του. Ευτυ
χώς μετ’ όλίγον συνήντήσε τούς Ρώσσου; προσκόπους, είς 
οδς αί πληροφορίαι του υπήρξαν πολύτιμοι καί ών υπήρξαν 
οδηγός είς Σαμακόβιον.

Πολλά τοιαύτα έπεισόδια, πολλά τραγικώτερα ήκουσα.
’ ΐδού δένδρον έφ’ ού εκρεμάσθησαν άθώοί τι/ε; χωρικοί- 

ιδού βρύσις, παρ’ ήν έβιάσθη κόρη τις- έκεϊ μέ μίαν άπλήν 
ίάβδον έφόνευσε σύζυγο; όθωμανόν ατιμάσαντα τήν σύζυ
γόν του.

Ά λ λ ’ ήδη ό ήλιος καίει- εινε ή 7η πρωινή ώρα" πλησιά- 
ζομεν είς Σοφίαν- μ ια ; ώρας πορεία υπολείπεται μόνον.

Δέν φαίνεται μακρόθεν ή πρωτεύσα· μόλις είς άπόστασιν 
ώριαίαν διακρίνεται, δ ιότι κρύπτεται ό'πισθεν τών διακυ
μάνσεων τού εδάφους. Τά ύψηλότερά της σημεία, οί άπε- 
στεγασμένοι μιναρέδες της, τά κωδωνοστάσια του Σβέτη 
Κράς, έπιβάλλουσαί τινες οίκοδομαί πρώτον ΰψύνται υπέρ 
τό εδ αφο; κα ί μικρόν κατά  μικρόν όλη ή πόλις μέ τού; 
χθαμαλούς της οίκους, τό άνάκτορον, τούς στρατώνας, τά 
υπουργεία, τάς σχολάς, τά οίκοδομούμενα καί νεόδμητα 
μέγαρά τη :, γ ίνετα ι καταφανής.

’Ιδού ό δημαρχικός κήπο; εφέτος μόλις καταρτιζόμενος 
είς ενός καί ήμίσεως χιλιομέτρου άπόστασιν άπό τής πό- 
λεως. Είς προσηνής Ε λβετός, ό κ. Νέβ, τόν διευθύνει. Ό 
οίκος έκτισ τα ι είς νοτιώτερον μέρος τού κτήματος κατά 
τόν ίδιάζοντα τής 'Ελβετία ρυθμόν. Έν τώ  κήπω τούτω 
βλέπει τ ις  ¿λ ίγα  άνθη καλώς περιπεποιημένα, καίτο ι κυ
ρίως έσχηματίσθη πρός προαγωγήν τής δενδροφυτείας.

Περαιτέρω διήλθον ήδη καί τήν προτελευταίαν γέφυραν 
έπ ί παραποτάμου τού "Ισκερ, εκτείνεται ό ηγεμονικός, καί 
πέραν αυτών τό γυμνάσιο·/· ταύτα  πάντα αριστερόθεν τώ 
είσιόντι. Δεξιόθεν βλέπω τούς στρατώνας, παραιτέρω ό ήρει- 
πωμένος εκείνο; όγκος εινε ναός, — ό βυζαντινό; ναός τής 
'Αγίας Σοφίας, 3ν έλληνικαί χεϊοες ίδρυσαν έν τή Σαρδική.

"Ηδη είσερχόμεθα είς τήν κεντρικήν άρτηρίαν τής Σο
φίας, τών τεσσάρων 'ίππων τής άμάξης μετά χαράς οσφραι- 
νομένων τόν σταύλον καί κωδωνιζόντων τούς κώδωνά; των 
καί μικρόν μόνον έλκυόντων τήν προσοχήν, δ ιότι ουδέν συ- 
νηθέστερον εν Σοφία τής έλεύσεω; τών δδοιπορικών τούτο/ν 
αμαξών. Εντεύθεν έχομεν τό αυστριακόν προξενείον, τήν 
στρατιωτικήν σχολήν έναντι άπό τής άριστεράς πλευρά; 
βλέπομεν τόν υπερήφανο·/ ιστόν τού ελληνικού προξενείου, 
έφ’ ο̂ύ κυματίζει ή ιερά τής ελευθερίας σημαία. Διαβλέπο- 
μεν άπό τών διασταυρουμένων όδών τά  προξενεία Τερμα- 
ν ία ; καί Ρωσίας. ’Ιδού ή οικία,¿,ένθα εύρισκεται τό παρεκ- 
κλήσιον τού ήγεμόνος. Ιδού τό μέγαρον όπου διαμένει ό 
πρωθυπουργός στρατηγός Σοβαλέφ καί ό πρώην δήμαρχο; 
τής πόλεως κ Ά ντζιόνω φ .’ ΐδού καί ή πύλη τών ανακτόρων. 
Στρέψον άμαξηλάτα, άπέχομεν πολύ τού νά ώμεν ηγεμόνες.

Άφίνομεν όπισθεν ημών τά υπουργεία τών στρατιωτικών 
καί εξωτερικών, τό απέναντι αυτών ήμελημ.ένον κ « ί π α 
λαιόν δημαρχείον καί διερχόμενοι παραπλεύρως τά άνά- 
κτορα κατερχόμεθα τήν Βουλεβάρταν Λ ϋλιτσα, τήν όδόν 
τής αγοράς καί μ ετ ’ ολίγον είμεθα έν τώ  υίκω ημών. Δόξα 
σοι ό Θεός ! Τί όίρα είνε ;  . .

Π ρ ό σ π ε ρ ο ς

ΠΕΡΙ ΔΗΜ. ΔΕΝ ΔΡΟ Κ Ο Μ ΕΙΟ Υ
Π ρ ο ς  τ ό ν  χ . I .  Ά π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ν .

Ε πειδή  τά  έν τώ  ύπ ' άριθ. 578 4  τής 21 λήγοντος φύλ- 
λω τής εφημερίδας Π αΛ .Ιιγγενιοία  ύφ’ υμών γραφέντα περί 
του Δημοσίου Δενδροκομείου άφοοώσι κυρίως έμέ, είς 8ν ό 
νύν έφορος κ. Π. Γεννάδιο; έχει άναθέσει τά καθήκοντα τού 
δενδροκόμου ένόμισα καθήκον νά σάς άπαντήσω . Είμαι δέ 
καί πρός τόν σκοπόν τούτον ό καταλληλότερος, διότι γεν
νηθείς καί άνατραφείς έν αΰτώ τώ  Δενδροκομείω έγνώρισα 
έκ τού πλησίον καί τά  πράγματα καί τά  πρόσωπα τά  δ ι-  
ελθόντα διά τού δημοσίου τούτου καθιδρύματος κατά τά  
τελευτα ία  τριάκοντα έτη καί πλέον.

Καί πρώτον μέν σάς διαβεβαιώ ότι σήμερον οΰτε κατά  
Σάββατον οϋτε κατά  Κυριακήν διανέμονται άνθη, οπώραι, 
δένδρα κ τλ . έκ τών τού Δημοσίου Δενδροκομείου. Τούτο 
έγίνετο άλλοτε καθ’ έκάστην, άφ’ ότου όμως ό κ. Γεννά
διος άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τού Δημοσίου Δενδροκομείου ή 
διά τινας ευεργετική αυτη συνήθεια κατηργήθη, πρός άκραν 
δυσαρέσκειαν αυτών.

β) Τό υδωρ τού δημοσίου Δενδροκομείου έπ ί τής βασι
λείας Όρφανίδου-Σπανοπούλου έπωλείτο είς τόν κήπον Κρα
σά ένώ σήμερον χρησιμοποιείται αποκλειστικής διά τήν 
χρήσιν τού Δενδροκομείου.

γ )  Έλησμονήσατε, φαίνεται όσα άλλοτε εγράφετε περί 
τών καταχρήσεων τού κ. Όρφανίδου καί περί τής έπ ί τής 
εποχή; του κακής καταστάσεως του Δενδροκομείου, διά 
τούτο σήμερον λ έγετε  ότι ούτο; έκαλλιέργει τό δημόσιον 
τούτο κτήμα μέχρι σπιθαμής. Ό  κ. Όρφανίδης, ώς καλώς 
γνωρίζετε κα ί ώς εγώ  δύναμαι νά σάς πληροφορήσω, έκ 
τών έργα τών τού Δενδροκομείου είχε δύο ή τρεις διά τήν ι 
δ ίαν του υπηρεσίαν (πρός καλλιέργειαν τού κήπου του καί 
υπηρεσίαν τής οικίας του) μόνον δέ τό 3ν τρίτον τού Δεν
δροκομείου ¿καλλιεργείτο, έδαπανάτο δέ τό αυτό ποσόν, δ
περ καί σήμερον δαπανάται.

δ ') "Αλλοτε τού δενδροκόμου Σπαν&πούλου τό μόνον έρ- 
γον -ήτο ή έν τώ  δενδροκομείω κυνηγεσία, ένώ σήμερον εινε 
αΰστηρώ; άπηγορευμένον τό κυνηγεϊν έν τώ περιβόλω τού 
καθιδρύματος τούτου.

ε') Έφρόνουν ότι υμείς τουλάχιστον, καθ’ ο γεωπόνος, θά 
έγνωο 'ζετε ότι τά  μεγάλα δένδρα (μάναις) οΰτε μεταφυ
τεύονται οΰτε αγοράζονται, διότι είς πάντα  έχοντα πρα
κ τικά ; τ ινας γνώσεις κηπουρικής εινε γνωστόν, ότι ταύτα  
μεταφυτε/όμενα αποξηραίνονται.

ς ' )  Τά δένδρα εφέτος εμβολιάσθηκαν ΰπ ’ εμού καί έπέ- 
τυχον άπαντα ούς πας τ ις  δύνατα ι νά βεβαιωθή ίδίοις όμ- 
μασιν.

ζ ') Ό κ. Γεννάδιος δέν δύνατα ι νά έμποδίστ, άνωτέρους 
υπαλλήλους (ώ ; τόν νομάρχην, τόν διευθυντήν πή; άστυνο-
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μίας, τού; τμηματάρχχς) από τού νά έρχωνται καί μένωσι 
ένίοτε επ ί τ ινα ; ώρας ήσύγως εν τώ  Δενδροκομείο». Έν το ύ 
το ι; απαγορεύει αύστηρώς τήν έν τιί» δημοσίω τούτω  καθι- 
δρύματι έκτέλεσιν τών οργίων, τά  όποια έξετελούντο έν 
τώ  Δενδροκομείο» ΙπΙ Σπανοπούλου-Όρφανίδου.

V)') ‘Ο κ. Όρφανιδης μετέβχινεν εις τά δενδροκομείου τό 
πολύ άπαξ τού μηνά; ένφ ό κ. Γεννάδιο; μεταβαίνει πολ- 
λάκ ις καί δ ί; τ η ; ήμερα;, επομένως ό νυν έφορο; συγκρ ιτι
κό»; δαπανά εις άμαξα; πολύ όλιγώτερα τού πρώην. ‘ Υπο
γράφω δ" εγώ  τ ά ; αποδείξει; τών άγωγέων, διότι έγώ πλη
ρώνω τ ά ; άμαξα; α ιτινες μεταφέρουσι τόν έφορον εις τό δεν- 
δροκομεϊον.

θ') Ό πρώην αστυνομικό; κλητήρ Μαθας, τόν όποιον ανα
φέρετε, κ. Άποττολόπουλε. εΐνε ό φύλαξ τού δενδροκομείου, 
δστι; ίστάμενο; παρά τήν Ούραν τού καταστήματος ώς 
άλλο; κέρβερο; εμπόδιζε τόν κ. Σπανόπουλον άπά τού νά 
έκτελρ τά έντιμον αύτοΰ επάγγελμ α , τούτου δ ’ ένεκα καί 
ή κατά τού ανθρώπου τούτου καταφορά τού κ. Σπανοπούλου.

ι ')  Έ νφ  επ ί τής εφορεία; τού κ .’Ορφανίδου είσεπράττοντο 
1 0 0 0 , 2 0 0 0  ή τό πολύ 300 0  δραχμαί κ α τ ’ έτος (άπαξ 
εΐσεπράχθησαν μόνον τριακόσιαι), ό κ . Γεννάδιο; έπί έν 
έτος είσέπραζε δέκα περίπου χ ιλ ιά δ α ; δραχμά;, τόσα δέ 
νέα δένδρα έφυτεύθησαν, έσπάρησαν καί ένεκεντρώθησαν, 
ώστε αί εισπράξεις τού άρξαμένου έτους έσονται κατά πολύ 
άνώτεραι.

ιά) Ή  έταιρία τού σιδηροδρόμου εφέτος ήγόρασε παρά 
τού δημοσίου δενδροκομείου δένδρα άξια ; μόνον χιλίων π ε
ρίπου δραχμών. Έ π ί τής εφορίας δέ τών Όρφανίδου— Σπα
νοπούλου ή" αύτή έταιρία είχεν άγοράσει δένδρα αξίας πολ
λών χ ιλ ιάδω ν δραχμών, αί όποϊαι, ώς δύναμαι νά σάς π λ η 
ροφορήσω ποτέ δέν είσήλθον ε ΐ; τό δημόσιον ταμείον.

ιβ ') Ή  έν γένει κατάστασις τού δενδροκομείου είνε άσυγ- 
κρίτω τώ  λόγω καλλίτερα τή ; περισυνή;, ήμερα δέ τή  ημέ
ρα τό δημόσιον τούτο καθίδρυμα βελτιούται καί πλουτί
ζετα ι διά νέων φυτών συλλεγομένων πανταχόθεν.

Ταύτα πάντα  δύνανται νά ίδωσι καί νά έννοήσωσι πάν- 
τ ε ; ,  σοφοί καί μή σοφοί, επιστήμονες καί μή έπιστήμονες, 
άρκεί νά μεταβώσιν ε ΐ; τά δενδροκομείου έχοντε; τού; ο
φθαλμού; άνοικτοός καί ούχί κεκλεισμένου; υπό τού συμ
φέροντος, τού πάθους, καί τή ; εύτελείας. Εκείνοι όμως οί 
όποιοι μεταβαίνουσι εκεί έχοντε; τόν νούν έσκοτισμένον ύπό 
ταπεινών καί αθεμίτων συμφερόντων, βεβαίως θά έκλάβω- 
σι τάς κυπαρίσσους, τ ά ; ροδακινέα;, τ ά ; πεύκα; καί τά τοι- 
αύτα άντί λαγάνων τά  δέ στρουθιά άντί ορνίθων καί Ινδιά
νων ε/όντων πηχυαίον στόμα καί καταβροχθιζόντων τά 
φυτά , τά  όποια οί σήμερον έχάαμβανόμενο ι ώς έν τ ιμ ο ι χ α ί 
έπ ιστήμονες  Σπανόπουλοι καί τοιούτοι δήθεν έφύτευσαν. 
Πρά; τούτο ι; ανάγκη νά πληροφορήσω τόν κ . Άποστολό- 
πουλον (δστις εύχόμεθα ν’ άπατάτα ι καλή τή  π ίσ τει) δ τι 
τό Δημόσιον Δενδροκομείου ουδέποτε διηυθύνετο μετά με- 
γαλειτέρα ; έπιμελείας, αύστηρότητο; καί επ ιτυχ ία ;, τούτο 
δέ βλέποντες οί συμμορίται τού παρελθόντος συστήματος, 
ώνειρεύοντο αποτυχίας, τό παν υπόσχονται το ΐ; άναδεχο 
μένοι; νά πολεμήσωσι τόν κ . Γεννάδιον διά μέσων ποταπών 
καί αναξίων εις ανθρώπου; εύηγμένου;.

Έν τέλει ΰπενθυμίζομεν τώ κ . Άποστολοπούλω, δτι ο 
μέν Χαιρέτη; διευθύνα; έπ ί δεκαπέντε περίπου έτη τό Δεν
δροκομείου άπέδρα γω ρ ί; νά διόση ουδέ τόν ελάχιστου λο
γαριασμόν τή ; πολυχρονίου διαχειρίσεώ; του (τούτω  συνε- 
μορφώθη καί τ ι ;  δ ιευθυντή; τής έν Τύρινθι γεωργική: σχο

λής). Μετά τούτον δέ έλθών ό κ. Ό ρφανίδη;, δστις δ ιεχει- 
ρίζετο τά  τού Δενδροκομείου ώς π ά ν τε ς  γνω ρ ίζομεν, άφισε 
καί αύτό; εκκρεμείς λογαριασμού; ένεκα τών όποιων εμπο
δ ίζετα ι ή ύπό τού Ε λεγκτικού Συνεδρίου έξέλεγξι; τώ ν άπά 
τού 1865  εισπράξεων τού κ. Όρφανίδου.

Έν Άθήναις τή  2 2  Σεπτεμβρίου 1883.

«Ι*£λε«ίϊθς Βουλγαράκης.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΘΕΝΟΤΝΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ 
’Υπό « Ι » α λ ε 'ς

I
Φί.Ιτατε Κα.1ι6άν,

Ή  υπέρ τής βελτιώσεω ; τών φυλακών— διότι είσίν αλη
θείς όζουσαι τρώ γλαι— καί τής τύχης τών έν αύταίς διαι- 
τωμένων ατυχών θυμάτων τής άμαρτίας, φιλανθρωπική φω
νή, ήν άφήκατε, έν τ ισ ι τών τελευταίων φύλλων τού «Μή 
Χάνεσαι», συνεκίνησε πάντας καί κυρίως τού; γινώσκοντα; 
εκ τού πλησίον τήν κακήν κατάστασιν τών δύσμοιρων τού
των— τάς τυραννίας, όσα; όφίστανται παρά τώ ν επιτηρητών 
κα ι— τάς δυσκολίας, άς άπαντώσι καί εις τήν δικαιοτέραν 
αιτησίν των, πολλάκις μή πραγματοποιουμένην ή αν τούτο 
σπανίως συμβή, άφού «τούς βγά .Ιουν  τή ν  ψ υχήν  η κατά τό 
κοινόν λόγιον.

Ό θεν, μετά παλμού κα ί εύχής πραγματοποιήσεως σέ 
συγχαίρω, σύν τοϊς λοιποΐς εκτίμησα σί σε, καί έγώ , διά τήν 
θεάρεστου έμπνευσίν σας καί διά τάς πλήρους έμβριθείας πα
ραμυθητικά; γραμμάς, άς έδημοσιεύσατε έπί τού άντικειμέ- 
νου τούτου, παροτρύνων νά έξακολουθήσητε πραγματευόμενοι 
μελέτην, τοσούτω σπουδαίαν καί κοινωνικήν, ή'τις μ ’ έκαμε 
μ,άλιστα, κατά τήν επαναληπτικήν άνάγνωσιν καί σ/ολήν 
έπ ’ αυτής, ν’  άναμνησθώ περιπετείας, δσω άπλουστάτης φαι- 
νομενικώς, τοσούτω καί συγκινητικής, ασθενούς τίνος κατα
δίκου, ό -οιπορήσαντος πλέον μηνάς, ένώ είχεν ανάγκην έπει- 
γούσης θεραπείας, δπω ; άφιχθή, άπά τ ά ; παρά τόν σιδηρο
δρομικόν σταθμόν φυλα/.ά; τότε, ε ΐ; τό ύπό τόν Λυκαβητόν 
πολιτικόν νοσοκομεϊον τή ; πόλεω ;, πρά; νοσηλείαν καθόσον 
ή α ίτησ ί; του πρός μετάθεσιν έκείσε, — πεσούσα ε ΐ; γεΐρας 
υπαλλήλων, μ.ή έννοούντων ουδέποτε τά έπεΐγον, εκτός, δταν 
φοβούνται τήν παύσίν των ή πάσχουσιν οί ίδιοι —ένεπλέχθη 
εις τά  πρωτόκολλα τών εισερχομένων καί έξερχομένων τών 
διαφόρων γραφείων, δ1. ’ ών διήλθε.

Ώ ; έκ τή ; άδρανείας μάλιστα τών τότε άρμοδίων δ ιά  τήν 
ύπόθεσιν ταύτην καί τή ; άπανθρωπίας, ήν άπήντησα, καθό
σον έλαβον, κληθείς, προσωπικώς μέρος, άγανακτήσας έ τή
ρησα, δίκην ημερολογίου, λεπτομερή σημείωσιν τών διατρε- 
ξάντων, μέ τήν ελπ ίδα ,— ητις πραγματοποιείται σήμερον,—- 
δπω; έν εύθέτω συυψάλλω, μετά συναισθανομένου τό καθήκόν 
του κα ί εννοούντο; τόν ύψηλόν προορισμόν του δημοσιογρά
φου τήν νέαν ’οδύσσειαν ταύτην πρός παραδειγματισμόν.
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