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ΕΤΟΣ Γ,

ΑΡΙΣΤΟ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΡΙΘ. 106

ΦΑΝΗΣ
ΤΙΜΗ

Κ.ΑΤΑΧΩΡΒΣΕΩΝ,

Δι' εκας-ον στίχοι διατριβών λεπ. 50.
Δικαστικών κατασχέσεων
»
8.
Αί αποδείξεις υπογράφονται -αρά μό.
νον του IIαν. I I . Πηγαδιώτου. Αί έπι·στολα! απευθύνονται εϊς αυτόν. Ή δέ
συνδρομή είνε υποχρεωτική οΓ εν έτος
και προπληρώνεται εις Αθήνας.

Έ ν ' Α 0 ή ν α'. ς κ α · 11 ε ι ρ α ι ε ΐ,
ετησία 8ρΛχ. -10, εξαμηνία όραχ. 6.
Έ.ν τ αϊ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς ,
ετησία δραχ. 1 2 , εξαμηνία δραχ. 7 .
"Κν τ ώ Έ ξ ω τ ε ο ι κ ώ ,
ετησία :ρράγ. 16, εξαμηνία φράγ. 9.

ΚΑΤΑ

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ.

ά
Ονους έξελΟόντας έκ τών σπλάγχνων αυ Ή Βουλή ή έχ τών σ π λ,αγχνων
τοϋ λάου
τού ; Οά άκούσωμεν της φιλελευθέρου και έκλεχΟησομένη, Οά υποστήριξη αυτήν; Ί ί ο ύ
Τ ά ς λέξεις ταύτας Ιχουσιν άνά τό στό
πατριωτικής αυτών φωνής άπό τοΰ βήμα ό βράχος έφ' ου Οά συντριβή καί καταπον
μα πάντες οί "Ελληνες, Ηλθεν ό καιρός
τος αντηχούσης; Οά Βλέπωμεν τούτους τισθώ; αΰτανδρρς, λέγουσι τινές ιδιότροπο ι.
καθ ον άνεπηρεάστως και ελευθέρως ό χω
"Οχι, άνακράζουν άλλοι* ή νέα Βουλή, ή
συνηγοροΰντας θερμώς ίπέρ του μεγαλείου
ρικός Οά όώση τήν ψήφον αΰτοΰ εις τον
της Πατρίδος ", υπέρ τών συμφερόντων τοΰ άγνή αύτη ψυχή τοΰ δύσμοιρου λαοΰ, ®ά
έκλεκτότερον των υποψηφίων του, λέγο,υφορολογουμένου λ α ο ΰ ; θα τύχωμεν της ύποστηρίξη παντί σΟένει τήν ένεστώσαν Κυσιν οί πάντες. Ή παρούσα Κυβέρνησες διά
ελαττώσεως τών υπέρογκων φόρων ; Οά ά- βέρνησιν Οά συνοράμη αυτήν εις πάντα τό
τών προς τούς διοικητικούς και λοιπούς
πολαύσωμεν τέλος πάν δ,τι έπιΟυμοΰμεν ; πατριωτικά καί έΟνιυφελή ζητήματα, κα
υπαλλήλους προφορικών και εγγράφων δια
Ι δ ο ύ τί σκέπτονται οί εύ φρονούντες οίπι- τότε μόνον Οά πολεμήση ταύτην, όταν τή>
ταγών της, φαίνεται δτι σκοπόν άμετάτρεκράν τών πραγμάτων πε"ραν έχοντες καί ίο η όιαψεύοουσαν καί καταπατούσαν τά,
πτον έχει νά μή έπέμβη είς τό παραμικρόν,
έρωτώσιν αλλήλους περί :οΰ άν ταύτα έκ- αρχάς καί υποσχέσεις της. Ή νέα βουλή
διατυμπανίζει ό ελληνικός τύπος. Ή ένωτελεσΟώσιν επί τών ήμερώ; της ένεστώσης ήτις Οά σχηματισθή ουχί έκ της λόγχης
σις τών κκ. Τρικούπη και Δεληγεώργη, και
της βίας καί της παρανομίας, άλλ' έκ τη:
ή αυστηρά του πρώτου προς τούς φίλους Κυβερνήσεως.
Ή άχρι τοΰδε πολιτική πορεία, ή αμε ελευθέρας τοΰ λαοΰ θελήσεως, Οά έμφορη
αΰτοΰ' παραγγελία περί της αποχωρήσεως
ται ύπό τών ιδίων αισθημάτων, Οά έπιΟυ
αυτών εκ της ύποψηφιότητος και της ειλι ρόληπτος διοίκησις, καί ή π;ός υποψηφίους
μί] διακαώς τήν διόρΟωσιν τών κακώς κει
κρινούς υποστηρίξεως έχ μέρους τών του αρνηθείσα ηθική ύποστήριξς, τήν έλαχίμένων, καί Οά επιδίωξη παν δ,τι ό λαός έ
στην
δεν
άφίνουσιν
αμφίβολων
ότι
ή
Κυκ. Δεληγεώργη, καθιερώνει νέαν πολιτική ν
πιθυμή, ώς Βουλή ανεξάρτητος καί έλευΟ*
έν Έλλαδί' δίδει ράπισμα σφοϊρόν εις τας βέρνησις του κ. Τρικούπη έ/,φορεΐται ύπό
τών αγνών καί πατριωτικών ικείνων αισθη ρα. Τοιαύτη ή ιδέα τών πολλών.
παρανόμους επεμβάσεις τοΰ Ί ί γ έ τ ο υ κα μάτων, δΓ ών τά έθνη μεγκλύνονται καί
Πόσον όμως εσφαλμένη είνε ή ιδέα αύτ.'
τούς σατραπικούς αποκλεισμούς τοΰ Βούλ ευημερούν. 'Αλλ" ή Κυβέρνην.ς αυτή μ' ό πόσον άπατώνται οί ούτω σκεπτόμενοι κο
γαρη, αναφωνούν οί περί τό υπουργεϊον.
σας χαλάς διαθέσεις καί άν έχη, μέ όσα ταΰτα φρονοΰντες. Δεν Οά γείνουν έπεμβο
θα εχωμεν λοιπόν όντως ελευθέρας έ - . σεις κυβερνητικοί, κ' έκ τούτου έπεται όκλογάς; Οά ί'δωμεν εις τόν ιερόν της Βου- έΟνωφελή πράγματα καί άν σχεπττται νά
ή Βουλή έσεται άγνή. Τδού σκέψις όρθ
λής οίκον αληθείς αντιπροσώπους τοΰ ε- πράξη, 9α δυνηθϊ) άραγε νά εκτέλεση ταΰτα·
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Μέ γελούν, μέ σατυρίζουν, καί μέ λέγουν όνον, Βλάκι

Κ Η Π ΟΣ

ιοί Συντάγματος

στηλίτην, καί αΐσχρόν γλυφοπινάκα,

ΈπΙιδή εις τήν Βουλήν μας τήν μεγάλην προεδεύων,
Αέν έσίγησα ποτέ μου τό συμφέρον σας γυρεύων.
Διά τας κινώ τά πάντα, διά σας μοχθώ, φροντίζω,

Ο ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚ.ΑΟΓΕΙΣ ΤΟΥ.
Τών έξακουστών Κυθήρων έμποροι, καλοί τεχνίται,

Κ ' εις τήν ψήφον σας ελπίζω,

Κίς *ούς συριγμούς, τάς ύβρεις πάντοτ'έδρεψα τούς ώμου

εις σοφών εθνών τούς νόμου
πολλήν καλλίλογίαν,

Βιομήχανοι μεγάλοι,

Καί τιν νουν μου όλον στήσας

Ι δ ο ύ έρχομαι μέ

Τ ρ α ν * έδειξα είς πάντας μέ

αγαθοί μου συμπολίται,
θάρρος καί χαράν ενώπιον σας,

Νά μέ κάμετε καί πάλιν Βουλευτήν, ύπέρμαχόν σας.

"Οτι δίνανται νά κάμουν καί μ.έ δέκα άπαρτίαν,

Δια σας κινώ τά πάντα, διά σας μοχθώ, φροντίζω,

<1>0άνεΐμόνον μέ τούς νόμους τοΰ Συντάγματος νά τρέχοι

Κ ' εις τήν ψήφον σας ελπίζω.
Μή όρΟώνητε τά ώτα εις πολλών τάς φλυαρίας,
Τ ά ς πλεκτάνας, τάς άπάτας τάς ψευδείς συκοφαντίας.
' Α ν τό στόμα των ανοίγουν πειΟαμάς οκτώ καί κάτι,
Τούς κεντά ή τόση δόξα καί τιμή τοΰ Κασιμάτη.
Δια σας κινώ τά πάντα, διά σας μοχθώ, φροντίζω,
Κ ' είς τήν ψήφον σας ελπίζω.

Καί είς τοΰτο νά προσέχουν.
"Αν ίολλοί μέ μουντζουρώνουν, μέ υβρίζουν, μέ γελώ
Καί ώςτύπον άγυρτείας φοβέρας μέ παριστώσι
Μή πίστιύητε είς τούτους, μή καί σεις μεμψιμοίρησε. . .
Σϋς είξίρετε τις ήμουν, καί τις είμαι συμπολΐται.
Τήν Βουλευτικήν ίσχύν μου καί τό κλέος μου φτονοϋΉ,

*Οσοΐ

με καταγελοΰσι.

Μας παλαύωσαν ως τώρα
"Αν εκείνους πολεμήστε,
'Κκεΐνοι δπου σάν τήν ψώρα
Ά ν εκείνους άφανήστε.
Μας έκάθησαν 'ς τή ράχι . .
Κ Γ αναδείξετε έμενα
" Ε , οί τρεις τέσσαρες βλάχοι,
Μέ δυώ βρέφη τ ι μ η μ έ ν α ,
Πρέπει πλέον νά χαθοϋν
Τόν χρυσογελέκι Τάση
Κ ' όμοιοι μου, συμπολϊται, βουλευταί νά Και τόν Γιώργο ν Καρχαρίαν.. · ή ψυχή σας
Οεν' άγιάση.
εκλεχθούν . .
Ναι, νυν πάντες έξυπνεϊστε,
Μέ αυτά τά δυώ παιδάκια,
Και ταχέως ξεκληρείστε
Μ" αυτά τά παλληκαράκια,
Τούς αισχρούς εχθρούς μας όλους.
θενά φέρω εΰτυχίαν,
Ώ ς του "Αδου τούς διαβόλους . . .
Δόξαν και εύδαιμο ίαν!
Μά τ ' αρχαία καρυοφίλια,
Εις τόν τόπον έδώ πέρα,
Νυν άς λύσωμεν τάς χείρας, νΰν άνοίξωμεν Κ ι ' ούτω πλέον Οά έκλειψη πάσα βρώμα,
τά χείλια.
πάσα λέρα.
Ναι, πολλά Οά κατορθώσω . .
Ό καιρός επέστη πλέον,
Ναι, θέ νά τούς εξοντώσω
Καθ' δ ν κτύπημα σπουοαΐον
Τ η ς Πατρίδος τούς τυράννους,
Πρέπει νά δοθή εις πάντας
Τούς αχρείους λαοπλάνους,
Τούς αχρείους συκοφάντας,
Διά της ρητορικής μου ! . .
Οί'τινες μας καθυβρίζουν,
Οιτινες, ώς βουλευταί μας, 'ς τήν βουλήν Ναι, διά της πρωτοτύπου κι' ανδρικής πο
λιτικής μ ο υ ! . .
μας 'ξευτελίζουν.

ΟΡΗΤΩΡΤΩΝΝΕΚΡΩΝ.
(Αγορεύων έκ τοΰ έξώστου της έεν
Καλάμαις

λέσχης).

Βλέπετε εις ποιον χάλι
'Από τον Μαυρομιχάλη,
ΙΙεριηλΟ"* ή επαρχία ;
Πόση, πόση αναρχία
Ε ι ς τόν τόπον βασιλεύει,
Πώς έγείναν αί Καλάμαι ό περίγελως κ ' ή
χλεύη;

θ ά αναδειχθώ μεγάλος,
"Οσον, όσον ουδείς άλλος
"Ελλην δείχθη έως τώρα . .
Τρις ευλογημένη ώρα,
Καθ' ήν βουλευτής θά γείνω.
Ω, φοβοΰμ' άπ' τή χαρά μου μή τρελλδς
και απομείνω.

Ένθυμεΐσθε, συμπολϊται,
Μη αολλά δέν πάσχει τάχα
Καλαματιαν' Άβδηρΐται,
ΚΓ λπό τόν Σταυρήν τόν χάχα,
'Κεΐνο τό χρυσό στεφάνι
/
Π ' Λγαπάει τήν άμάκα;
Π ' ό ηγέτης τό χαϊβάνι,
/
Τά αυτά χι' άπό τόν βλάκα
"Εστειλε σ' έμέ προ χρόνων ;
Τό·/ κλεινόν μας Κώνστα Φλέσσα, Ένθυμεΐσθε ; δέν τό δέχθην άπό χείρας ί"Οστις θέλει βουλευτής μας νά γενή κ" αύ
Ονοκτόνων!..
θις με μπέσα;. .
Ναι, μισώ τούς δημοκράτας,
ΐαί, τά πάντα υποφέρει
Πολεμώ τούς άποστάτας.
"Έλθετε ν' ά/.ϊοατΟη-ε,
Ι α ί άπό τόν Σερασκέρη
Τούς δημαγωγούς ιδίως,
Καλαματιανοί πολΐτα:,
ίίερρωτήν . . . κι' άπ'τόν Δαγρέ μας,
Άφ.οΟ σκάπτομνε δολίως
'Γά σοφά, θεία ρητά μου,
Και άπό τόν κουτεντέμας,
Τά θεμέλια της θείας,
Τ ά ορθά διδάγματα μου!
/.άρκον . . . Κάρτσωνα, και άλλου
Τά θεμέλια εκείνης της αγίας Μοναρχίας!.
'Γρέχτε τετραποόηδόν,
Ά
π
'
αϋ:ούς
ή
Καλαμάτα
εις
κινδύνους
ήν'
άκοίίστε τί ό ρητωρ 0 άπαγγείλη των
Τ.
"Αγαπώ τόν πατριώτην,
μεγάλους,
νεκρών ι
'Κεί^ον δν καλούν προδότην.
> ί απαντή*^ * « * ό ^ τ η ^ τ ^ υ , και ένα ό'νον διά νά άναβιβάσωσιν έπ' αυ
Οί ποοδόται . . . Τ ι ς οΐν φριττ
^ Ο η αμέσως παν ο,τι συνέβη εις τον τού ττν νομιζομένην ένοχον, κατά τήν συνΟταν τόν Βαλαωρίτη
τ ή έδϊηγήδη
Οί αΐσνρο· τόν διαβάλλουν ;
£ ο ν . νϋτ· έσπευσε δρομαίως ν.α να πλη- ήΟεια^ τόπου, και νά τήν περιφέρωσιν εις
τάς οδούς ήμίγυμνον. Τ ά περιστατικά ταΰ- Όταν ζιοντανόν γυρεύουν εις τήν σοΰβλαν
; φ ο ρ η Ο ί,, ,ι ιεα ρ;ι . ν . ,
ροφΟΟην
α έφθασαν έως εις τά ώτα τών συγγενών
νά τόν βάλουν ;
ρετήρησε τήν ώραίαν νύμφην της καταξυρι- της γυναικός μου, οΐτινες έσπευσαν προς
Ναι, πιστός του θιασώτης,
σμένην, έμεινεν έπί τινας στιγμάς άφωνος αύττν έν ταχει. Φαντασθητε τήν ταραχή\
Ν αϊ, γενναίος στρατιώτης
άπό τήν έκπληξίν της.. Πλήρης οργής και τήν οποίαν έκαμον, βλέποντες τήν θυγατέΤών σοφών του διδαγμάτων
άγανακτήσεως ήρχησε. χροώγάζδιΚΓα νά μοί οα των ούτως έξευτελισθεΐσαν! Παρέλαέπιδαψιλεύη τάς όριμυτέρας προσβολάςουοε
και βον| αυτήν εις τόν οικόν των, φρόντισαν- Και τών πατριωτικών του και μεγάλων
φρονημάτων
ύβρεις, τάς όποιας διότι έγνώριΓα ότι ή - τες Οπως καλύψωσι τήν κεφαλήν της διά
Είμαι, συνεπαρ-/ιώται!
πέτλου, ώστε νά καταστήσωσιν αφανή τήν
λέξιν νά προφέρω,
μην άξιος αυτών.
κα-άστασιν, εις ήν έφερεν αυτήν ή ά>
"Ερρε! άς άπολεσΟώσ: της Πατρίδος οί προ:ών.
«Τό συμβεβηκάς τούτο, τό οποίον ό καδόται . . .
σί: μου. Έ ν τούτοις συγκατένευσαν μόλις
5τροπός εκείνος έλαβε τήν κακεντρέχειαν
κο
νά μέ τήν άποδώσωσι μετά παρέλευσιν
ί διαφημήση πανταχού, με κατέστησε τον
Ή Πατρίς μας για να
νά
τεσσάρων ετών.
(ακολουθεί)
μΰθον και τον περίγελων του δημοσίου. Αί
Κ α ι για νά εύδαιμονήση
κακαί γλώσσαι, παραμορφώσασαι τήν δ:ήΗρέπ' δ,τ' ειπα ν ΰ ν νά γείνη . . .
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
γησιν ταύτην, δέν ήργησαν νά πλάσωσιν
* \ ς μεταζΓληΟή, πατριώται, ό'λ' ή πόλις £
δτι έξύρισα τήν κόμην της γυναικός μου
Αντίτυπα του άνά χείρας φύλλου πω
καμίνι,
διά νά τ ν τιμωρήσω δι εν σοζαρον έγκλη λούνται έν Καλάμαις παρά τω βιβλιοποί
"Ισως και άπαλλαχθώμεν . .
μα, εις δ συνέλαβον αυτήν έπ' αυτοφώρω λείω τοΰ κ. Γ . Μιχαλακέα προς 20 λεπτά
" Α λ λ ω ς — %γ, αχ, άχ, νά κλαίγω, — !
Τό πλήθος έπλημμύρησεν εις τήν Ούραν έκαστον.
δουλείαν θά 'βρεθώμε <
του του οικήματος μου, μάλιστα έφερον

Συναχθητε, συναχθητε,
"Οσοι είσθε Άβδηρΐται,
Εις την βροντερή φωνή μου,
Αγαθοί Σγουβιστιανοί μου.
"Ελθετε οί περιττοί,
"Ελθετε τριγύρω μ' όλοι οί μικροί τε και
κουτό:
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