ΕΤΟΣ Γ.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

Αι' εκας-ον στίχον διατριβών λ ε . 5 0 .
Αικαστικών κατασχέσεων
»
8.
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του Παν. Π. Πηγαδιώτου. Αί έπιστολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ
συνδρομή εινε υποχρεωτική δΓ 8ν έτος
και προπληρόνεται εις Αθήνας.

Έν Α θ ή ν α ι ς καί Π ε ιραιει
ετησία Spay. 12, έξαμηνία δραχ. 7.
Δια τα δημόσια καταςήματα s
20.
Έ ν τ αϊ ς Έ π α ρ χ ^ ί α ι ς ,
ετησία δραχ. 1 4 , έξαμηνία δραχ. 8
Έν τω Έξωτερικώ,
ετησία φράγ. 16 έξαμηνία φράγ. 9.
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ

ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗ.
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ΦΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΑΥΚΡΟΤΟΥ ΥΠΟΘΕ

ΑΡΙΘ,

ΚΑΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗΝ

ΚΑΙ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ.

γηθή ύπό πολ7.ών συμπολιτών μας Κα7^αμίων, καί νά εΰρωσι πάλιν τροφήν πρός ο
μιλία ν καί σχόλια τά φ7*ήναφα στόματα
τινών, ενδιαφερομένων έν τ ή υποθέσει ταύ
τ η , άναγκαζόμεθα νά χαράξωμεν ο λ ί γ α ς
γραμμάς πρός διαφώτισιν τ ώ ν συμποΤ,ιτών
μας Κα7>.αμίων καί αποφυγήν άπό παντός
νέου σχο7νίου.
Οι Διόσκουροι γαμβροί τοΰ Ιωάννου Ζα
χαράκη κ. Φ)νέσσας καί Γρηγ. Νικολόπουλ ο ς , εμπβροι Καλαμών, ενδιαφερόμενοι υ 
πέρ πάντα άλλον εις τήν ύπόθεσιν ταύτην,
μετέρχονται πάν θεμιτόν καί άθέμιτον μέ
σον, όπως άποδείξωσιν ότι όντως ό υίός
Κωνσταντίνος έ7^ήστευσε τήνπατρικήν του
περιουσίαν. Επειδή ως έκ της κοινωνικής
θέσεως καί τοΰ ονόματος τών Διοσκούρων
γαμβρών ενδέχεται νά πιστεύσωσιν αυτούς
πολλοί έκ τών Κα7^αμίων, άγνοοΰντες τό
έλατήριον, όπερ κινεί αυτούς εις τοιαύτας
διαδόσεις, 7;έγομεν μετά Οετικότητος, ότι
οί Διόσκουροι ούτοι γαμβροί έν άρχη της
προκειμένης υποθέσεως εΐχον συνταχθη τώ

Τό Συμβούλιον τών έν Ναυπ7^.ω Ε φ ε 
τ ώ ν έξέδοτο προ τίνων ήμερων τήν άπό
φασιν του έπί τοΰ άνακοπέντος βουλεύμα
τος του Συμβουλίου τ ώ ν έν Καλάμαις
πλημμελειοδικών, όπερ παμψηφεί είχεν α
θωώσει τόν υίόν του Ιωάννου Ζαχαράκη
Κωνσταντινον, δια της οποίας διατάσσει
περαιτέρω αποδείξεις. Δεν προτιθέμεΟα εν
ταύθα να έπικρίνωμεν κατ' ελάχιστον τήν
άπόφασιν ταύτην τών σοφών Ε φ ε τ ώ ν , ουδέ
νά είπωμεν ότι τοιαύτην άνεμένομεν νά
έκδώσωσιν άπόφασιν, καθά διέδιδον οί Αάκωνες συγγενείς τής τρισολβίου συζύγου
τοδ γέροντος Ζαχαράκη, έπαιρόμενοι έπί
τ ή συγγένεια ενός λειτουργού της θέμιδος,
διότι δέν Θά έξαχθή ουδέν νέον συμπέρασμα
έκ τούτου, ή ό,τι και εις τήν πρώτην έξέ·
τασιν τών μαρτύρων επειδή όμως ή άπόφασις αυτη τοΰ Συμβουλίου τών έν Ναυ
π λ ί ω Ε φ ε τ ώ ν ένεκα της διατάξεως πλειοI
I
I
"
τέρων μαρτυριών ένδεχόμενον νά παρεξη νέω Ζαχαράκη,

ΚΗΠΟΣ
ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ.

απο τοΰοε αφαίρεση απο τοΰ πατρός του,
δυνάμει τοΰ επισήμου δωρητηρίου, ό7*όκληρον τήν κινητήν καί άκίνητον αύτοΰ κεριουσίαν, καί υποσχόμενοι εις αυτόν πάσαν
συνδρομήν καί ύποστήριξιν έκ μέρους τ ω ν ,
έπί τ ή συμφωνία νά προσφέρη ούτος^δι' ε
πισήμου συμβο7^αίου 7*όγω αμοιβής εις ενα
έκαστο ν τό έίνάγιστον ποσόν τών 7 0 , 0 0 0
δραχμών. Επειδή όμως ό νέος Κωνσταν
τίνος Ζαχαράκης απέκρουσε μετ' αγανα
κτήσω ως τήν μωράν ταύτην πρότασίν τ ω ν ,
έν τω άμα ούτοι άπετάχθησαν αύτώ, .και;
προσή7νθον μέ άνοικτάς άγκάλας εις τόν σεβαστόν γέροντα Ζαχαράκην, άπό τόν όποιον
κύριος οΐδε τί θά έζήτησαν όπως τ ω προσενέγκωσι τήν προστασίαν των. Ιδού λοιπόν
τό έ7.ατήριον, τό όποιον εκίνησε τούς αξιό
τιμους τούτους έμπορους τών Καλαμών
εις τό νά καταφέρωνται κατά τοΰ νέου Κων.
Ζαχαράκη.
Ά λ λ ' ήμεϊς έρωτώμεν, εινε ποτέ δυνα«
τόν νέος, έγκαταλείπων τήν δωρηθεΐσαν
αύτώ
εκουσίως- ύπό τοΰ πατρός
του περι/s<
» ν ·· ·
. »
I
I
προτρέποντες αυτόν όπως ' ουσίαν εις τήν διάκρισιν καί έπικαρπείαν
"Ερχεται βράδυ φοβερό, καί πάλι ξημερόνει,
Καί όλο νέα βάσανα, καί όλο νέοι πόνοι
Ωσάν μαχαίρι δίστομο τόν μαΰρο μέ πληγώνουν
Καί τό μυα7^ό μου συμφοραΐς καί συ7νλογαϊς Θολώνουν,
Κ' έχω φωτιά καί μπούμπερη μές' 'ς της καρδιάς τά βάθη.,.'
"Αχ ! της δικαΐς μου συμφοραϊς κι* ό Τούρκος νά μή πάθη.

Δόστε μ* ό7νόμαυρο χαρτί τά πάθη μου νά γράψω
Καί μιά στιγμή άφήστέ με άπό καρδιάς νά κ λ ά ψ ω ,
ΚΓ έ7νάτε γύρω, cpíXot μου, κι' αρχίσετε νά κλαίτε,
Καί εις τόν κόσμον ό7νονε τής συμφοραις μου 'πέτε.
Μέσα 'ς τ ' άνδρεϊα στήθη μου νοιώθω μεγά7»η 7<.αύρα,
Κι' ό7.α εμπρός μου φαίνονται κακά, ψυχρά καί μαΰρα.

Μία φορά κ' έναν καιρό ήμουν κ' έ/-ώ μεγάλος,
Καί έμπροστά μου εσκυφτε ό ένας καί ό άλλος,
Καί ή7»θε μία εποχή όπου έγώ καί μόνο
Έρριξα μέ τά χέρια μου έναν μεγά7νθ θρόνο,
Rat ό?νθΐ μ' έφοβήθηκαν για τήν παλ7.ηκαριά μου,
Καί μέ τρομάρα ήλθανε καί έπεσαν 'μπροστά μου.

Πολύ, πο/ώ μ' έκόστισε αυτό τό ρεζι7α'κι,
Όπου μοΰ έκαμαν αυτοί οί λυσσασμένοι λύκοι.
Πολύ μαράζι έβαλλε 'ς τή φ?^ογερή καρδιά μου,
Μοΰ 'πήρε τήν μισή ζωή καί Ολη τή χαρά μου,
Καί άν ακόμη ή0ε7να "λίγο καιρό νά ζήσω,
Χώρα πολύ όγρήγορα τά κ ώ λ α Οέ ν ' αφήσω .

Έ γ ώ , έ γ ώ 'μαι ό Τζουμπές, της "Υδρας τό καμάρι,
Ό άνδρας ό επίσημος, τό πρώτο παλ7^ηκάρι.
Έ γ ώ 'ς τήν "Υδρα μοναχός τιμή μεγάλη κάνω,
Κι' άμα σαν άνθρωπος κ' έ γ ώ καμμιά φορά 'πεθάνω,
Ή δόξα κ' ή ανδρεία της όγρήγορα θά σβυση,
Καί άνδρα σαν κ' έμένανε ποτέ δέν 0' απόκτηση.

1

τόν σαΟρόν ί-χυρισμόν τούτου, ότι έξηπατήοη δήθεν\ίς τήν ύπογραφήν, προφασιζόμενος ότι τό πολυσέλιοον δωρητήριον είνε
γεγραμμένον μέ μελάνην διάφορον τής υ
πογραφής του, λέγομεν, ότι ό γέρων Ζα
χαράκης εις πάντα σχεδόν τά συμβόλαια
του εχει υπογράψει μέ διαφόρων ειδών μελχνην, διότι έν τω έμπορικώ του γραφείω
εχει πολλά χρώματα τοιαύτης.
"Οθεν οί συμπολΐται μας Καλάμιοι δέν
πρέτει νά δίδωσι τήν έλαχίστην προσοχήν
εις τάς φλυαρίας τών Διοσκούρων γαμ
βρών Φλέσσα καί Νικολοπούλου, καί εις
τάς τ ώ ν συγγενών τής νέας Σάρρας, διότι,
ώς βλέπουσιν, έκ τής ειλικρινούς καί αμε
ρόληπτου έξιστορήσεως τής πολύκροτου
Ταΰτα πάντα άρκοΰσι νά καταπείσωσι
ταύτης υποθέσεως, ό νέος κ. Κωνστ. Ζα
και τόν δυσπιστότερον πάντων, ότι ό κ.
χαράκης είνε πάντη αθώος τής αποδιδομέ
Κωνστ. Ζαχαράκης θέλει μόνον νά έξασφανης αύτω αίσχρας κατηγορίας.
λίση την έξ εξακοσίων περίπου χιλιάδων
δραχμών πατρικήν του περιουσίαν, την ο
ποίαν ζητοϋσι διά παντοίων τρόπων νά
ΔΙΑΦΟΡΑ
σφετερισθώσιν οί συγγενείς της μητρυιας
του, ήτις εχει τήν άφέλειαν και αγαθό
Τήν Τετάρτην έξηκολούοησεν ή δίκη τ ώ ν
τ η τ α νά λ έ γ η εις τόν σύζυγόν της, τόν κρουσάρων τών Αρχιερέων Κικολοπούλου
γέροντα Ζαχαράκην, οτι δέν τ ό ν ε π ή ρ ε καί Βαλασσοπούλου, καί τ ώ ν συναιτίων αυ
γ ι ά τ ά ν ε ι ά τ α τ ο υ , ά λ λ ά γ ι ά τ ά τών. Πρώτος έλαβε τόν λόγον ό Εισαγχ ρ ή μ α τ ά τ ου.Τοΰτο εξάγεται και έκ της γελεύς τής Βουλής κ. Γρηγ· Μαυοομαρας,
έν τή δικογραφία έπισυνημμένης επιστο ύποστηρίξας δι' ομιλίας εκτεταμένης και
λής του γέροντος Ζαχαράκη πρός τόν έν λί^ν εμβριθούς τήν αρμοδιότητα του ύπό
Καλάμαις δικηγόρον κ. ΙΙαναγιώτην Λυ τ'^ς βουλής διορισθέντος δικαστηρίου. Μετά
κουρέζο·/, έξ ής καταφαίνεται ότι ό γέρων, τούτον ώμίλησεν ό συνήγορος του Βαλασ
ασθενής ων, έγραψε πρός τόν δικηγόρον σοπούλου κ. Μελισσουργός, ειπών οτι ή
του νά τω σύνταξη τό σχέδιον τοΰ ανωτέ βουλή έχει μόνον τό δικαίωμα νά κατηγορω δωρητηρίου, τό όποιον όμως συνέταξεν ρη, ουχί όμως νά άναλαμβάνη καί δικαστι
ό δικηγόρος κ. Γεώργιος Μελισσουργός, κά καθήκοντα καί δικαιώματα· τελευτών
ώς απουσιάζοντος τοΰ κ. Λυκουρέζου κατ' δέ ειπεν, ότι δέν πρέπει νά χωρισΟή ή δίκη
έκείνην τήν ήμέραν έκ τής οικίας του. Οί τών υπουργών άπό τών συναιτίων αυτών,
μάρτυρες οί ύπογράψαντες εις τό έν λ ό γ ω καθά έγνωμάτευσεν ό Κόκκινος, ά λ λ ' ότι
δωρητήριον εισίν άνθρωποι άξιόχρεοι· τού αμφότερα τά μέρη πρέπει νά παραπεμφθώτ ω ν ό εις, Αριστείδης Α. Αποστολάκης, σιν εις τό αυτό δικαστήριον. Μετά τούτον
εΤνε ίσος κατά τήν περιουσίαν μέ τόν γ έ  ό κ. Ζέρμας, συνήγορος τοδ Ν. ΙΙετρή, πε
ροντα Ζαχαράκην, όδ'έτερος, Η λ ί α ς Σκού ριορισθείς εις τό δικαίωμα τής ειδικής άρας, μικροκτηματίας καί δικαστικός κ λ η - ναρμοδιότητος διά τόν πελατην του, ειπεν
τήρ, όστις εχει υπογράψει μέχρι τοϋδε ώς ότι ή Βουλή δέν έδικαιοΰτο παντάπασιν νά
μάρτυς εις χίλια περίπου διάφορα συμβό παραπέμψη άπλους πολίτας ενώπιον έκ
λαια τοΰ γέροντος Ζαχαράκη· ώς πρός δέ τακτου δικαστηρίου. Τελευταίος ό κ. Η λ ι ό 
τοΰ ίωρητρΟ πατρός του, έο' όσον ούτος
ζ ή , νά ήν« ένογος 7>ηστεύσεως αυτής;
Είνε, λέγομεν, ποτέ δυνατόν νέος, άςι'νων
νά νέμηται ό πατήρ του έφ'όρου ζωής του
τ η ν τε μητρικήν καί άτομικήν του περιουσίαν, νά έφαντάσθη ποτέ νά εξαπάτηση
τόν πατέρα του; εΐ ε ποτέ δυνατόν ό χ. Κ.
Ζαχαράκης νά δίενοήθη κακόν τι κατά του
γέροντος πατρός του,ή κατά τήςμητρυιάς
αύτοΰ, ένώ ό ίδιος οικειοθελώς οΥ έ τισήμου συμβολαίου προσφέρει εκατόν περίπου
χιλιάδας δραχμών εις τό τυχόν γεννηΟέν
υπό της μητρυιάς του τέκνον, άν και αϋτη
ώς έξηκοντοβτης δεν δύναται πλέον νά
τεκνοποίηση, έκτος εάν ήνε νέα τις Σάρρα;

πουλος λέγει οτι οί αρχιερείς πρέπει νά
παρα::εμφΟώσιν εις τό δικαστήριο·/, τό ό
ποιον ορίζει τό καταστατικόν τής Ίερας
Συνόδου.
Τήν Γίέμπτην δέν έγένετο συνεδρίασες
τοΰ δικαστηρίου.
Χθες έξηκολούΟησεν ή δίκη. Πρώτ<?ς ώ
μίλησεν ό κ. Κόκκινος καί πάλιν περί τ ή ς
άναρμοδιότητος του δικαστηρίου, καί μετά
τούτον ό κ. Τυπάλδος περί. τοΰ άκυρου τής
προδικασίας τ ή ί βουλής. Ό κ. 11ρ8εδρος
ειπεν, ότι τό περί άναρμοδιότητος ζήτημα
πρέπει νά τελείωση αυριον.
— Ό τελώνης Λαυρίου χ. Βουδούρης
ουδόλως έκπληροΐ τό καθήκον του, απεναν
τίας μάλιστα φαίνεται, ώς μας γράφουσιν
εκείθεν, ότι φέρει μεγάλας ζημίας εις τό
δημόσιον Ταμεϊον διά τής μή ακριβούς επι
θεωρήσεως τών τελωνιζομέν,υν εμπορευμά
των. Προ τίνων ήμερων έξεφορτώθησαν
30 κάσσαι καί 2 δέματα, ων τό έμπεριεχόμενον ήτο ά γ ν ω σ τ ο ν ό κ.-τελώνης, ένψ
ώφειλε νά παρατήρηση μίαν πρός μίαν τάς
έκφορτωθείσας κάσσας, ήνοιξε μόνον μίαν,
τήν οποίαν τω έπαρουσίασεν ό παρα7,ήπτης,
καί, αρκεσθείς εις τούτο, διέταξε τήν μεταφοράν τ ω ν . Ε π ί σ η ς διά τά 2 δέματα ήρκέσθη μόνον εις τήν διασάφησιν του παραλήπτου, χωρίς νά άνοίξη ποσώς καί παρα
τήρηση αυτά, άτινα, ώς μας έβεβαίωσαν
αύτόπται μάρτυρες, περιεΤχον λινά καίμάλλινα υφάσματα. Έκτος τούτων διαπράττει
καί πολλά ά λ λ α , περί τών οποίων θά πραγματευθώμενπρο ιεχώς. Παρακαλοΰμεν όθεν
τόν ύπουργόν τών Οικονομικών νάάπολύση
τής υπηρεσίας τόν τοιούτον ύπάλ/ ηλον.
— Άπεβίωσεν έν Καλάμαις ό γ ά λ λ ο ς
φ ι λ έ λ λ η ν Αλέξανδρος Φουρνέρ, όστις μετέσ·/εν ώς πλοίαρχος τής κατά τό 1828
γαλλικής κατά τήν Πελοπόννησον εκστρα
τείας, ωφέλησε τήν Ε λ λ ά δ α δι' εισαγωγής
παντοίων βιομηχανιών, ιδίως δέ τήν έπαργίαν Καλαμών διά τής έκεϊ ιδρύσεως τυΰ
Λ'. Μεταξουργείου. Ή κηδεία του έγένετο
λαμπρά καί πολυτελής διά δημοτικής δα-,
πάνης, άπειρον δέ πλήθος ήκολούθησε-ί

αυτήν, έκφράζον ου τω βαΟεΐαν εύγνωμοσύ- βουλευτού, ώστε τόν έκαμε νά θέση είς κίνην πρός τόν δίάσημον τούτον καί αγαθόν νησιν χείρας καί πόδας.
άνδρα.
—Ό ιερεύς τής εκκλησίας τοΰ Α'. Νεκρο
— Ό χαριέστατος Μογγόλος τών Αθη ταφείου Αθηνών κάμνει πολλά θαύματα.
νών, Μιμής ό Κορομηλας, παραμονεύσας Ά ν ε υ πετραχηλίου καί θυμιατού" παρίστα
τήν παρελ. Τετάρτην έξωθεν τοΰ ιδιωτικού ται είς τά μνημόσυνα καί ψάλλει ό,τι τροεκπαιδευτηρίου τοΰ κ. Η. Άντωνιάδου τόν πάριον ευρίσκει συντομώτερον ένώ δέ όλαι
σεβαστόν καθηγητήν κ. Κουπιτόρην, επέ σνεδόν αί γυναιχες άγαπώσι καί σέβονται
φερε διά τής κ ο μ ψ ό τ α τ η ς ράβδου του τούς ιερείς, τοΰτον τόν μισώσι καί άποςφέτρία σφοδρά κτυπήματα κατά τής κεφαλής φονται καί όλαι τόν όνομάζουσι δ ι α β ο λ ότου, διότι έτσι ήθελε τό κέφι του. Ό στρα π α π α ν . Άγροϊκος, χυδαίος καί άμαθης
τηγός τών Αθηναίων Αλκιβιάδης, όργι- φέρεται μέ τόν βαναυσότερον τρόπον προς
σθείς ποτέ, έρράπισε τόν γηραιόν στρατη- πάντα προσερ*/ όμενον αύτω, καί ουδέποτε
γόν Νικίαν μετά ταΰτα όμως, μεταμελη- έκτελεϊ τό καθήκον του, ό.τω; αρμόζει είς
θείς πικρώς, προσήλθεν είς τόν ΙΝικίαν, καί, ίερέα ευσεβή καί χρηστόν. Έκτος δέ τού
έκδυθείς ενώπιον του τήν στρατηγιχήν του των syzi διαπράξει καίπολλάςκαταχρήσεις,
στολήν, τ ώ είπε νά τόν κάμη ό,τι θέλει. ώς εμφαίνεται έκ τής κατ' αύτοΰ ένεργηΆ ρ ά γε ό ΜιμΤχος, τό βλακωοέστατον καί θείσης κ α τ α γ γ ε λ ί α ς , καί έκ τών έν τή Δηάναισθητότατον τοΰτο όντάριον, θά συναι- μαρ-/ία αποδείξεων του, έξ ων εξάγεται ότι
σθανθη έπί μικρόν τό έγκλημα του, το/.μή- ό άγιος ούτος πατήρ ειχε πάντοτε τήν Οαυσας νά προσβάλλη διά τοΰ τραμπουκι- μασίαν επιδεξιότητα νά φέρη είς ίσολογικωτέρου τρόπου γηραιόν καί σεβαστόν κα σμόν τά έσοδα καί έξοδα τής εκκλησίας, ότε
θηγητήν ;
ήτο επίτροπος, έπί τώ λο'γω ότι δαπανά
— Τό έν "Ιτέα τής Άμφίσσης σαπωνο- πολλά εις άξίνας καί είς σάρωθρα, ένώ τ ώ 
ποιείον τοΰ αξιότιμου εμπόρου Άμφίσσης ρα, ότε Ιπιτροπεύει ό / . Ματουκας, ή εκκλη
κ. Ή λ . Καϊμάκη εξάγει σάπωνα αρίστης σία εισπράττει περί τάς 1 50 δρ. κατά μήνα.
ποιότητος, στι'λπνότατον καί άδολον, καί "Εχει λοιπόν καθήκον ό Σ. Μητροπολίτης
καθ' όλα όμοιον μέ τόν εύρωπαϊκόν. Πολ ! ώς καί ό Δήμαρχος νά φροντίσωσι περί τοΰ
λοί άπατηθέντες έκ τής ποιότητος τοΰ σά θαυματουργού τούτου πατρός, καί νά μεταπωνος τούτου, ύπέλαβον τοΰτον εΰρωπαΐ- φέρωσιν αυτόν όπου κρίνουσι κατάλληλον.
κόν, προέτρεψαν δέ μάλιστα τόν κ. Καιμάκην όπως άλλάξη τήν έπ" αύτοΰ σφραγίδα
Πρό τίνων μηνών διοικεί τ ή ν έπαρχίαν
χαί θέση, άντί τοΰ ονόματος « Ι τ έ α » «Pa Οιτύλου έπαρχος τις Γ. Σπηλιώτης κα
ris», διά νά ώφεληθή κατ' αυτόν τόν τρό λούμενος, όστις έκτος τής άγραμματίας
πον μεγάλως. Ό άφι7^οκερδής όμως καί καί ανικανότητας του εινε καί αναιδής φατίμιος έμπορος κ. Καϊμάκης προτιμά νά τριαστής. Καί εκείνων μέν ικανά δείγματα
μή κερδίση ουδέν, ή ν ' ά λ λ ά ξ η τό όνομα παρέσχε διά τών περί αγροφυλακής και δια
τής πατρίδος του. Πολύς έπαινος οφείλε χειρίσεως περιουσίας ενοριακών ναών σολοι
κοβαρβάρων μακροσκελών καί ούδεμίαν νοται τ ώ ©ιλοπάτριόι τούτω έαπόοω.
»
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μικήν βάσιν έ-/ουσών εγκυκλίων διαταγών
— Τήν παρελθ. Τετάρτην έν τω είόικώ
του, άς ίνα μή επαχθείς τοις άναγνώσταις
δικαστηρίω έγένετο άντικείμενον έρωτικοΰ
γενώμεθα άποφεύγωμεν ήδη ν ' άνα"λύσωμεν·
θαυμασμού s φουστανελ'λοφόρος βουλευ
τοΰ δέ φατριασμοΰ του <διά τών επομένων
τής της Χαλκίδος. Τά χρυσά του τ ο υ ζπράξεων
λ ο ύ κ ι α καί ή φ έ ρ μ e λ η πρ·σείλκυσαν
ά) Κατά τήν τό 1 8 7 3 ένεργηθεϊσαν έκτά έρωτύλα βλέμματα εύειδοΰς τίνος απο
λογήν
τών έπαρχ. συμβούλων έξηλέχθη τοιγόνου τής Εύας, ήτις τόσον έξήψε τήν εύοΰτος
καί ό έκ Καρδαμύλης Α. Βασιλέας,
φλόγιστον καρδίαν τοΰ Έ ρ ω τ ο κ ρ ί τ ο υ

όστις καίπερ μή ορκισθείς κατά τάς μετά τδ
1873 δύο συνόδους τών έπαρ·/. Συμβουλίων
προσεκλήθη παρά τής Νομαρχίας διά τοΰ έμ
βριθοΰς τούτου έπαρχου, ίνα κατά τήν άρτι
λήξασαν σύνοδον λάβη μέρος· όπερ καί έπρα
ξε. Παρά πασαν όμως προσδοκίαν ό «οφός
ερμηνευτής τοΰ διοικητικού δικαίου Σπηλιώ
της ήρνεΐτο κατό ταύτην νά όρκιση τοΰτον,
ισχυριζόμενος ότι, επειδή δέν παρευρέθη είς
δύο συνόδους είνε αποβλητέος. Ά λ λ ' άν καί
έγνωστοποιήθη είς τόν σοφόν έπαρχον, ότι
ουδέποτε έτιμωρήθη,είς τόν τοιοΰτον ίσ/υρισμόν έιιέμεινεμεχρισοΰ,ένεκεν τήςπαρακω7^ύ
σεωςτοΰ Λ.Βασιλέα, ή εκλογή τοΰ προέδρου
απέβη υπέρ τής φατρίας, ής ίσως αίσχρόν
όργανον έτάχθη, καθόσον μετά ταύτην (όρ
κισε τοΰτον. "Κχομεν όΓ ελπίδος όμως ότι ή
θέμις θέλει διδάξει τόν κ. έπαργον τά τοΰ
έπαρχου καθήκοντα καί όεόντο>ς έξηγοΰσα
τον περί έπαρχ. συμβουλίων νόμον, θέλει
αποδώσει αύτω τήν προσήκουσαν άμοιβήν.
β') Προσεπαθησε νά έξϊναγκάση τον δήμαρχον Καρδαμύλης Δ. Σ. Πετρέαν νά ύπογράψη εναντίον τ ώ ν πεποιθήσεων του τάς
ρ.ισΟοοοτικάς καταστάσεις τοΰ οημοδιδασκάλου Καρδαμύλης, τυγχάνοντος μέλους τής
α^τής φατρίας. Επειδή δέ ό δήμαρ-/ος ήρνήθη, ειπών αύτω ότι δέν υποχρεούται ύπά
τοΰ νόμου νά συνυπογράφη μετά τών διδα
σκάλων τάς μισΟοδοτικάς καταστάσεις, άλ
λά ταύτας νά ύποβάλη μετ' εκθέσεως ιδίας
τε καί τής έπιΟεωρητικής επιτροπής, πρώ
τον μέν έθεσεν αυτόν εις απο"λογιαν, είτα δέ,
μή δούς προσοχήν είς τήν άπολονίαν τοΰ
δημάρχου, ην χάριν συντομίας άποαεύγομεν να δημοσιεύσωμεν, έτιμώρησεν αυτόν
διά τής επομένης πειθαρχι/ής αποφάσεως:
«Επειδή καί τοι παραγγελθέντες, συνεπεία
καί τής ύπ' αριθ.
τρ. έτ. τής προϊστα
μένης ημών νομαρχίας . . . . ίνα έπ.θεωρήσητε τάς μισθοδοτικάς καταστάσεις τ ο ύ . . . .
ήρνήθητε όμως νά πράξητε τοΰτο αδικαιο
λ ο γ ή τ ω ς . . . Δυνάμει τοΰ άπό 5 καί 6 Δβρίου
τού 1845 Β. Δ. . . καί διαφόρων ερμηνευτι
κών τοΰ σχετικού υπουργείου εγκυκλίων....
έπιβάλλομεν πρός υμάς τήν ποινήν τής έπιπλήξεως
»
άκολουθεΐ).
ν

Έ γ ώ κρατειέμ' άπό γενειά παραπολύ μεγάλη,
Που είς τήν "Υδρα σάν κι' αύτη δέν είνε καμμιά ά λ λ η .
'Σ τήν ιστορία πάντοτε έχουν τήν πρώτη θέσι
'Ά σκούταις τοΰ πατέρα μου, ή ζώνη καί τό φεσι,
Καί είς τό κάθε φύλλο της έάν παρατήρησης,
Τοΰ Βούλγαρη τό Ονομα αμέσως θ' απάντησης.

Τώρα τής πρώτης δόξας μου τά άνθη μαραμμένα
Κάθε στιγμή σκορπίζονται καί πέφτουν ένα ένα.
Άφοΰ δέν μ έφοβήθηκαν κ' επήραν τά παιδιά μου,
Τόν Γιάννη καί Βασίλη μου, άπό τήν αγκαλιά μου,
Καί τάβαλαν είς τό σκαμνί γιά νά τούς κάμουν δίκη
θ έ λ ω άλλο χειρότερο άπ' τοΰτο ρεζι7ώιι;

Έ γ ώ , έγώ 'μαι ό Τζουμπές, τής "Υδρας τό ξεφτέρι,
Ποΰ δέν ευρίσκεται ψυχή όπου νά μή μέ 'ξέρη.
Έ γ ώ 'μουν άλ·γο ντουρί, αβάστακτο, βαρβάτο,
Καί είμποροΰσα κ' έφερνα τόν κόσμον άνω κάτω,
Καί ένα τίναγμα μικρό άν ήθελα νά κάμω
'Μποροΰσα όλους μονομιά νά τους ξαπλώσω χάμω.

Δέν "πίστευα ποτέ κι' αυτό νά μοΰ τό κάμουν τ ώ ρ α . .
θαρρούσα πώς χωράτευαν έως αυτήν τήν ώρα.
Δέν 'πίστευα έως αύτοΰ οί σκύλοι πώς θά φθάσουν,
Κι' αυτόν τόν Βασιλάκη μου ακόμη νά δικάσουν.
Ά λ λ ά αυτοί έλύσσαξαν, κι' άντί νά χωρατέψουν,
Τά έβαλαν είς τό σκαμνί απάνω νά τά ρέψουν.

Καί τό θέατρο τής Σύρου τό κρατεί σ' èpyo'haèia
Ενός 'Ρίτση, βαγαπόντη ξακουστού, ή εταιρία.
Έκεϊ πέρα τραγουδάει κ' ή Πιεράγγελη ή πρίμα,
Καί ή Ηράνδη ή κοντράλτα, ποΰ σάν κάμη ένα βήμα,
Τής φωνάζουν μ π ί ζ καί φ ό ρ α , καί τής ρίχνουνε λουλούδια,
Καί καμέλιαις ώραίαις μέ τοΰ έρωτα τραγούδια.

Ά ν τό θέατρο ζητήση καμμιά νέα εταιρία,
Έρωτοΰν τόν εργολάβο, έάν έ / η καί κυρία,
Κι' άμα μάθουν πώς δέν έχει, τοΰ γυρίζουνε τήν ράχη,
Καί τοΰ λέγουν «εταιρία δίχως μιά γυναίκα νάχη,
«Δέν 'μπορεΓ νά παραστήση είς τά εδικά μας μέρη,»
Κ έτσι 'ς τή στιγμή τοΰ δίνουν τά παπούτσια εις τό χέρι.

Ά λ λ ά τί κάθουμ' ό φτωχός, τί κάΟουμαι καί λ έ ω ; . .
Τώρα δέν είμαι τίποτε, καί σάν παιδάκι κ7.αίω.
Έσβυσε ή ανδρεία μου κ' ή δόξα μου εκείνη
Σάν φουσκαλίδα σαπουνιοΰ, ποΰ τήν φυσάς καί σβύνει.
"Ολημερίς τής πρώταις μου ήμέραις συλλογοΰμαι,
Κυττάζω καί τής τωριναϊς, καί μοναχός χτυπιούμαι.

Αυτή δέν εινε πιά ζωή . . . πρέπει νά 'βγώ 'ς τή μέση,
Καί νά πετάξω μέ όρμή τό τουρλωτό μου φέσι,
Καί τοΰ παππού μου τό σπαθί 'ς τό χέρι μου νά δράξω,
Καί όλους σάν τά πρόβατα γιά μιά στιγμή νά σφάξω,
Καί 'ς τήν Ελλάδα όλη/ε κατακλυσμό νά κάνω,
Καί άμα *ιώ τό αιμά τ ω ν , ευθύς άς αποθάνω.

Οί λεβέντες λοιπόν τούτοι ποΰ τούς 'ξέρει ολ' ή Σύρα
Γιά τά θαυμαστά των εργα, εΐναν τήν καλή τήν μοίρα
Εις τό θέατρο τής Σύρου επίτροποι νά γενοΰνε,
Κ' ολοένα μέ τήν μία καί τήν άλληνε γελούνε.
Πότε μέ τήν μιά κοντράλτα, πότε μέ τήν άλλη πρίμα,
Παίζουν μές' 'ς τά καμαρίνια μιά ωραία π α ν τ ο μ ί μ α .

Μά κοντά εις όλα τοΰτα έχουν καί πο7^7,ή φιλία
Καί συμφέρον μέ τής Σύρου τήν κα7,ή αστυνομία.
Πότε σφάντζικα, ρεγκίνα, πότε τάλληρο καί 7.ίρα
Δίνουν πάντα κάθε βράδυ σ" έναν κι' ά/νλονε κ7,ητήρα,
Κ' έτσι πλέον ε'ιμποροΰνε οι λεβέντες οί μεγάλοι
Γιά νά κάνουνε γιουρούσι είς τήν μία καί τήν ά λ λ η .
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΝ

ΣΥΡΩ ΘΕΛΤΡΟΥ.

Εις τό θέατρο τής Σύρου τό μεγάλο μαζευθήκαν
Τέσσαροι κομψοί λεβέντες, καί επίτροποι 'γινήκαν.
Έ ν α ς ειν' ό Παΰλος Τσολιάς, άλλος ό Καραγιαννάκης,
Καί οί δύω άλλοι πάλι Κορωνιός καί Παπαδάκης.
Ό καθένας άπό τούτους δίχως διόλου νά τόν μέλλη
'Σ τής σκηνής τά καμαρίνια κάνει μόνος ό,τι θέλει.

'Σάν επίτροποι ποΰ είνε άλλο τίποτε δέν κάνουν,
Παρά μόνον τής κυρίαις νά άφίνουν καί νά πιάνουν.
Έ ν α ς σάν καλό σκυλάκι άκλουθάει βήμα βήμα
Μέ τά 'μάτια γουρ7>ωμένα τήν Πιεράγγελη τήν πρίυα,
Καί ό ά\\οζ πάλι παίζει ολοένα μέ τήν Πράνδη,
*Όπως ό Καμπούρ—Έφέντης μέ τήν ώμορφη Σορράνδη.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ.

οΙ

ΔΕΣΠΟΤΆΔΕΣ.

"Αχ ! νά 'πεφτε θανατικό καί λοιμική καί πείνα,
Πανούκλα, λώβα κ' ευλογιά έδώ είς τήν Αθήνα,
Κ' ευθύς νά έσηκώνοντο είς τό ποδάρι όλοι,
Καί νά άφίναν έρημη γίά μια στιγμή τήν ΙΙόλι,
Καί νά έτρεχαν 'ς τά βουνά απάνω ωσάν λύκοι,
Καί ίτσι νά γλυτώσουμε κ' έμεις άπό τήν δίκη.

Ά χ ! ν ' άνοιγε ό ουρανός μέ δύναμι μ ε γ ά λ η ,
Καί φοβερός κατακλυσμός νά έγινόταν π ά λ ι ,
Καί ή βροχή άπό 'ψηλά 'σάν ποταμός νά τρέξη,
Καί άπό τώρα τακτικά ως τήν λαμπρή νά βρέξη,
Κι' δλα τά σπήτια νά χαθούν, νά πέσουν, νά χαλάσουν,
Καί νά πνίγουν οι δικασταί για νά μή μας δικάσουν.

"Αχ ! νά έγίνετο σεισμός μεγάλος καμμιά 'μέρα,
Καί όλη νά έσείνετο ή πόλις πέρα πέρα,
Γίά πέση ό Αυκαβητός τόν κόσμο νά χαλάση
Τό Κάστρο, όλος ό Τρελλός, κι' ή θάλασσα νά βράση,
Καί όλο τό Κριτήριο νά πέση νά πλάκωση
Καί δικαστάς κ' Εισαγγελείς, πόΰ ό θεός νά δώση.

"Αχ ! νά έφαίνετ' έξαφνα καμμιά φορά καί πάλt
Έ ν α ς κομήτης φοβερός μέ μια ουρά μεγάλη,
'Σάν 'κεΐνον που έφάνηκε 'ς του ουρανού τό δώμα
'Σ τήν θείαν Ιερουσαλήμ, πριν νά χαθη ακόμα,
Καί δια θαύμα οί κριταί ευθύς νά τό πιστέψουν,
Καί μιας έλευθερώσουνε χωρίς νά μας παιδέψουν.

" Α χ ! νά έφώτιζ' ό θεός τόν βασίλεια της Κίνας
Γίά ήρχετο μέ στράτευμα μεγάλο 'ς τάς Αθήνας,
Κ' ευθύς μεγάλος πόλεμος και φονικό νά γ ί ν η ,
Καί 'ς τήν Αθήνα όληνε ρουθούνι νά μή μείνη,
Καί δικασταί κ' Εισαγγελείς νά πέσουν σκοτωμένοι,
Καί έτσι ατελείωτη ή δίκη μας νά μένη.

"Αχ ! καί νά έστελλ' ό θεός έδώ ε'ις τήν Αθήνα
"Ολαις της μαύραις συμφοραϊς καί τά κακά εκείνα
Ποΰ έστειλε 'ς τόν Φαραώ, μήπως καί μετανοιώση,
Καί τόν λαόν του Ισραήλ άπ' τή σκλαβιά λύτρωση.
Ακρίδες νά 'πεφταν πολλαϊς, άρκούδαις, φίδια, λύκοι,
Καί έτσι νά γλυτώσουμε άπό αυτή τή δίκη.

