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Ε Κ Δ I Δ Ο Τ Α Ι 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΑΜΙΟΥΣ. 

Σ υ μ π ο λ ΐ τ α ι ! 

Ε! και μακράν υμών ευρισκόμενος ό συμ
πατριώτης Σας Αριστοφάνης κατά τήν ςΐ-
|αήν ταύτην, καΟ' ήν τό Εερώτερον των δι
καιωμάτων μας εξασκείτε, δεν δύναται νά 
σιωπήση, δεν δύναται νά μείνη βωβός και α
ν ά λ γ η τ ο ς . . . Ή προς τήν δύσμοιρον Πα
τρίδα αγάπη και ό πρός υμάς αδελφικός έ
ρως του, τον κάμνουσι νά γράψη τάς ολί
γας ταύταςγραμμάς προτρέπων υμάς, δπως 
Ιράξητε πάν δ,τι δύναται νά συντέλεση πρός 
οόξαν και εύημερίαν της κοινής ημών μη
τρός και πρός άνακούφισιν τοΰ δυστυχούς 
φορο'λογουμένου λαοΰ από των δυσβάστα
κτων και έπα-/Οών φόρων. 

Συμπολΐται! Σήμερον αϊτώσι τήν ψήφόν 
Ιας πολλοί τών συμπατριωτών μας, Οεω-
ροΰντες εαυτούς ως μόνους ικανούς, όπως 
μας άντιπροσωπεύσωσι. Τινές τούτων, ύπό 
τό πρόσχημα τοΰ πατριωτισμού και έπαγ 
γελλόμενοι τον φιλελεύΟερον καί άνεξάρ-
τητον, υπόσχονται ύμΐν λαμπράν μέλλον 
άλλοι δέ, ύπό φιλοδοξίας κινούμενοι, καυ-

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

Δι' έκας·ον στίγον διατριβών λεπ . 50. 
Δικαστικών κατασγέσεων » 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό. 
νον του Παν. Π. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαι απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή είνε υποχρεωτική όι' έν έτος 

καί προπληρόνεται εις Αθήνας. 

Κ Α Τ Α Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

^ώνται ότιΟάφέρωσι τόν χ ρυσοϋ ν α ι ώ ν α , 
καί άλλοι θεωρούν εαυτούς ως επιβεβλημέ
νους, συνεπεία τοΰ οποίου φέρουν ονόματος, 
καί υμάς ως υποχρεωμένους νά έκλέξητε ε
κείνους, άποτίοντες ούτω φόρο ν ευγνωμο
σύνης εις τούς προπάτορας αυτών, δΓ όσα 
υπέρ Πατρίδος προσέφερον άλλοτε. Μωροί 
οί ταΰτα φρονοΰντες ! . . Ό "Ελλην, ό σή
μερον ελεύθερος, άπέτισεν υπέρ τό δέον τό 
όποιον ώφειλε χρέος . . ή δε Πατρίς, άντή-
μειψε πολυειδώς καί πολυτρόπως τά τέκνα 
της εκείνα, άτινα ήγωνίσΟησαν προς άπε-
λευΟέρωσίν της.. Ό σήμερον λοιπόν "Ελλην, 
ούδεμίαν ύποχρέωσιν έχει, ουδείς γόρδιος 
δεσμός κρατεί αυτόν όεσμευμένον, όπως πρά
ξη ό,τι οί λεγόμενοι υιοί αγωνιστών αίτώ-
σιν. "Οθεν πάς εϋ φρονών πολίτης Έ λ λ η ν , 
οφείλει νά ψήφιση ώς άντιπρόσωπόν του 
εκείνον δν εγκρίνει άξιον της εμπιστοσύνης 
του, εκείνον τόν οποίον νομίζει μετά πεποι-
Οήσεως, ότι δύναται νά πράξη καλόν εις τόν 
τόπον, άδιάφορον αν ούτος δεν κατάγεται έξ 
οικογενείας φερούσης όνομα ένδοξον καί σε-
βαστόν άγωνιστοΰ. 

I Τούς αίτοΰντας σήμερον τήν ψήφόν Σας, 

γιγνώσκετε καλώς. Πάντες ούτοι έγεννήΟη-
σαν καί άνετράφησαν έν τω μέσω ημών, εις 
τούς κόλπους της ιδιαιτέρας πατρίδος μας. 
Τινάς έξ αυτών έξε7νέξατε πολλάκις άντι-
προσωπους μας . . ιοαμεν οποία και οποσα 
έκαμον κ α λ ά . . . ' 'Αλλους βλέπετε καΟ' έκά-
στην νά μας φενακίζουν, καί έπαγγελλόμε-
νοι τόν φιλελεύΟερον καί γενναιόδωρον νά 
έξαπατώσι τούς απλοϊκούς . . . Τούτους π ι 
στεύετε τινές έξ υμών ώς αληθείς καί μεγά
λους πατριώτας, ώς μόνους δυναμένους νά 
κάμωσιν εν καλόν εις τόν τόπον . . . οποία 
πλάνη ! . , ενώ οί τοιοΰτοι έφάνησαν άτιμοι 
προδόται καί δολοφόνοι τών ελευθεριών μας, 
πριν ή μας άντιπροσωπεύσωσι. 

Συμπολΐται! Ή επαρχία ημών, άφ' ής 
έπο-/ής αποστέλλει αντιπροσώπους της εις 
τό έλλην. βουλευτήριον, ουδέποτε έξέλεξεν 
άνδρας φιλελευθέρους, άνδρας παραβλέπον
τας τά ατομικά καί μερικά συμφέροντα καί 
μεριμνοΰντας πατριωτικώς υπέρ τών γενι
κών, υπέρ της τιμής καί ευδαιμονίας της 
ταλαίνης Ελλάδος . . . Τινές έκ τών άχρι 
σήυ-ερον έκλεχΟέντων αντιπροσώπων μας, 
έφάνησαν μικροί καί ποταποί, μοχθηροί και 

Κ Η Π Ο Σ 

Ο ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΣ. 

Ή λ θ ε ό καιρός καί πάλι ποΰ Οά πιώ καί Οά γλεντισω, 
Καί τήν έρημη σακκοΰλα άπό λίρες θά γεμίσω. 
Δεκοντώ εΐνε έφέτο για νά γείνουν βουλευτάόες, 
Κ' όλονών βροντά ή τσέπη, κ' όλοι δίνουνε παράδες. 
Ή λ θ ε ό καιρός καί πάλι τό κεφάλι νά σηκώσω, 

Νά φωνάξω, νά μαλώσω. 

Τί καλός καιρός έτοΰτος! . . τί εύτυχισμέναις 'μέραις ! 
"Ολαις ή μαγάραις τώρα σου σηκώνουνε παντιέραις, 
Καί σοΰ 'βγαίνουνε 'ς τή μέση, καί στραβά τό φέσι βάνουν, 
Κ' όλοι των τόν κομματάρνη καί τό παλληκάρι κάνουν, 
Καί τήν ζώνη αρματώνουν μέ κουμπούρια καί μαχαίρια, 

Καί συχνοκουνοΰν τά χερ ί α· 

Κ' έγώ εϊμαι κομματάρχης, μα πολύ τρανός, μεγάλο 
'Σ τήν ΆΟήνα σαν κ' εμένα δέν είναι κανένας άλλος. 
Εκατό τραμπούκους σέρνω άπ' οπίσω μου, καί όλοι 
ΕιΚε τσίφτιδες, ξεφτέρια, κ' έξυπνοι ωσάν διάβολοι, 
Ποΰ αν βήξης έμπροστά τους, σοΰ άγριεύουνε τά 'μάτια 

1 

Καί σέ κάνουνε κομμάτια. 

Πόσα χέρια βουλευτάδων έχω πιάσει έως τώρα 
Δέν 'μπορώ νά τά μετρήσω . . οέν 'συ/άζω ούτε ώρα. 
Τό στραβό μου τό καπέλο ώς τά 'μάτια κατεβάζω, 
'Σ τή μεγάλη μου ζουνάρα δυώ παληοσουγιάδες βάζω, 
ΚΓ αμολιέμαι 'ς τό Γεράνι, 'ς τό Μ'υρρή καί εις τήν Πλάκα 

Καί τό ρίχνω 'ς τήν άμάκα. 

Ό καθένας ποΰ μέ 'βρίσκει υποψήφιος 'ς τόν δρόμο, 
«Τόκα, Μήτρό μου», μοΰ λέει, μέ χαϊόεύει εις τόν ώμο, 
Καί τό -/έρι μου μοΰ πιάνει, καί μέ πάει 'ς τήν ταβέρνα. 
Καί φωνάζει κταβερνιάρη, τό χρυσό μου Μητρο κερνά». 
Καί ό .Μητρός τό κεφάλι υπερήφανα σηκώνει, 

Καί γελα καί καμαρώνει. 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



κακεντρεχείς, καί εις ουδέν άλλο συντελέ-
σαντες, ειμή είς τό νά ενσπείρουν έν τω μέ
σω ημών τόν φθόνον καί τήν διγόνοιαν, τήν 
δολοφονίαν καί τό έγκλημα· νά αυξήσουν τά 
πάθη τών έξημμένων κεφαλών νά καταστή
σουν πολλάς οικογενείας δυστυχείς· ν" απο
γυμνώσουν τούς δήμους τής επαρχίας μας· 
νά κυβερνούν ώς ήμίαγροι σατράπαι τόν τό
π ο ν νά έχουν είς χείρας των τήν τιμήν καί 
τήν περιουσίαν ημών, καί νά μή τολμώμεν 
ημείς, έν πλήρει όεκάτω έννάτω αίώνι, νά 
ύψώσωμεν κεφαλήν καί νά ζητήσωμεν άπο-
λογίαν τών πεπραγμένων των . . . Ά λ λ ο ι 
πάλιν, διά τής μώρας καί βλακώδους πο
λιτικής των, διά τής άστατου καί χαμερ-
ποΰς πορείας των , νά εξευτελίσουν ημάς 
τοσούτον, ώστε νά μάς καταστήσουν παί-
γνιον τών άλλων αντιπροσώπων τής Ελ 
λάδος, δεικνύοντες ούτω, ότι ό λαός τής ε
παρχίας Καλαμών, στερείται λογικού καί 
κρίσεως, καί άντί αντιπροσώπων του, στέλ
λει είς τήν Βουλήν όντα έχοντα μέν τήν 
μορφήν άνθρωπου τήν ψυχήν δέ καί τόν νουν 
τετραπόδων. 

Οί τοιούτοι λοιπόν έχουν τό θράσος καί 
σήμερον ακόμη νά παρουσιάζωνται ενώπιον 
Σας καί νά αίτώσι τήν λευκήν ψήφόν Σας, 
κομίζοντες ημάς πολίτας άνευ θελήσεως 
καί υποκύπτοντας είς τάς ορέξεις καί τάς 
προσταγάς των, ώςήθελεν υποκύψει μαύρος 
δούλος πρός βάρβαρον αύθέντην. . . Έρχον
ται μόνον σήμερον μέ τό γλυκύ είς τά χεί
λη μειδίαμα, μέ τάς λαμπράς καί μεγάλας 
υποσχέσεις, —διότι εκλαμβάνουν ύμας παι-
οία εύχαριστούμενα είς ύποδεικνυομένας 
πλαγκώνας καί αθύρματα— καί ζητώσι καί 
πάλιν τήν έμπιστοσύνην Σας, όπως μάς άν-
τιπροσωπεύσωσι καί δείξωσιν, ότι όντως ή 
επαρχία Καλαμών στερείται ανδρών φιλε
λευθέρων, ανδρών, ων ή φωνή ν' αντήχηση 
είς τόν ιερόν τής Βουλής οίκον, καί νά'έπι'-
φερη αποτέλεσμα σύμφωνον τή επιθυμία καί 
"ροςϊοχίχ τών εκλογέων. 

Συμπολίται! Πρόςθεοΰ! Προσέξατε, διό
τι έκ τής εκλογής ταύτης εξαρτάται τό μέλ
λον ημών καί ή ευδαιμονία τής Πατρίδος. 

Δέν ειν' ένας υποψήφιος ποΰ-τό Μήτρο νά μήν 'ξέρη. 
Ένας μοΰ χαμογελάει, καί μου βάζει είς τό χέρι 
Πέντε πέντε τά δεκάρια γ ιά νά πίνω 'ς τήν υγειά του. 

Αλλος πάλι μέ αρπάζει μέ χαρά 'ς τήν αγκαλιά του, 
Κα; ς τό σπίτι του μέ φέρνει καί μοΰ λέει χίλια τόσα 

Μέ τήν ώμορφή του γλώσσα. 

Νά! εχθές προχθές ακόμα, τή Δευτέρα ή τήν Τρίτη, 
Με πολλούς παλληκαράδες 'πήγα είς ενός τό σπίτι. 

Βρε, καλώς τόν Μήτρο, λέει, τ ί μοΰ γείνεσαι; τ ί φτιάνεις; 
Μάς έσήκωσες τή μύτη, τόν περήφανο μάς κάνεις, 
Καί δέν έρχεσαι καθόλου είς τό σπίτι νά σέ 'δοΰμε, 

Γιά νά οαμε καί νά πιοΰμε ; 

Καί μάς κάθισε ό φίλος 'ς τούς καλούς του κανεπέδες, 
Καί μας έφερε 'μπροστά μας ρετσινάτο καί μεζέδες, 
Καί τσιγάρα τής Ευρώπης . . . κ' ή ωραία του κοκκώνα 
31' έβαλε γιά νά καθίσω σέ μιά κουνιστή πολτρόνα, 
Καί μοΰ έκαμ' ή καϋμένη χίλια τόσα κοπλιμέντα 

Καί ανοίξαμε κουβέντα, 

Εξαρτάται ή ΰπαρξις τών Συνταγματικών 
τής Ελλάδος θεσμών καί ή άνακούφισις τοΰ 
φορολογουμένου λαοΰ . . . Ά φ ε τ ε κατά μέ
ρος τάς άτομικάς συμπαθείας, καί ψησίσατε 
εκείνους, οί'τινες δύνανται ν' άνταποκριθώσιν 
εις τάς άνάγκας μας, εκείνους οίτινες εύηρ-
γέτησαν άλλοτε τόν τόπον, καί ων ό αρχη
γός εΐνε τό καύχημα τής Μεσσηνίας. Δότε 
ζωήν είς τούς νέους, τούς δυναμένους διά 
τών φιλελευθέρων αισθημάτων καί της πα
τριωτικής φωνής των νά άνορθώσωσι τά κα
κώς κείμενα καί νά εύεργετήσωσι καί τήν 
ίδιαιτέραν ημών πατρίδα. Μή άποθαρρύνω-
μεν αυτούς, διότι ούτοι θά χρησιμεύσωσιν 
ήμέραν τινά ό φάρος, όστις θά όδηγήση τήν 
Πατρίδα είς ασφαλή λιμένα, καί ημάς είς 
ενδοξον καί λαμπρόν μέλλον. 

Εί'θε ή ασθενής τοΰ «Αριστοφάνους» φω
νή νά είσακουσθη παρ' απάντων τών συμπα
τριωτών του, καί νά γείνη ή επαρχία Καλα
μών τό παράδειγμα τών άλλων επαρχιών. 

ΔΙΑΦΟΡΑ. 
—ο 

Ό πατριάρχης τών Στηλιτών Βούλγα
ρης, ό στρατάρχης τών φυγόδικων Γρίβας, 
καί ή πανώλη τών αρχιερέων καλαντζής Νι-
κουτόπουλος δέν παύουσι στέλλοντες αλ
ληλοδιάδοχος πρός τήν Α. 31. τόν βασιλέα 
τηλεγραφήματα, διά τών οποίων, Τω άναγ-
γέλλουσιν, ότι τρομεραί επεμβάσεις καί ποι
κίλα όργια λαμβάνουσι χώραν πρός άπο-
κλέισμόν των, καί έφιστώσιν έπί τούτων 
τήν προσοχήν τοΰ βασ^έως. Δέν δυνάμεθα 
πώς νά χαρακτηρίσωμεν τήν τριάδα ταύτην, 
ήτις άφοΰ δέν έσεβάσθη ουδέν ιερόν καί ό-
σιον, ακόμη ονειροπολεί όργια καί επεμβά
σεις, τάς οποίας αυτή αύτη, καί έκτος τής 
εξουσίας ευρισκομένη, προσπαθεί νά πραγ-! 
ματοποιήση, ό μέν Βούλγαρης διά τοΰ δη-: 
μάρχου "Υδρας Οικονόμου, ό δέ Γρίβας διά , 
τής μετά φυγόδικων σχέσεως του καί ό Νι-
κουτόπουλος διά τών αρχιερατικών αργυρί
ων. Ά ν δύνασθε, μή θαυμάσητε τό κυνικόν 
θράσος τής τριάδος ταύτης. 

"Ενας άλλος πάλι μέσα 'ς τό μεγάλονε τό δρόμο, 
3Ιούλεγε πώς θά μέ κάμη χωρίς άλλο αστυνόμο, 
ΚΓ όλους μου τούς κουβαρντάδες υπαλλήλους θά τούς κάμη, 
Καί Οά τρέχουνε η λίρες έμπροστά μου σάν ποτάμι. 
Καί θέ νά μοΰ κάμη 'κείνο, καί θέ νά μοΰ κάμη τ' άλλο, 

Βουλευτή εάν τόν 'βγάλω. 

31 έ αυτά κ' εκείνα θέλουν νά μέ βάλουνε 'ς τό χέρι, 
Καί μοΰ γείνονται κουνούπι πρωί, βράδυ, μεσημέρι, 
Καί καθένας πολεμάει εδικό του νά μέ κάμη, 
3Ιά έγώ σκοπεύω όλους νά τούς παίξω 'ς τή παλάμη. 
Σ' όλους μούντζες θέ νά δώσω καί τραμποΰκο θά κτυπήσω, 

Καί θά πιώ καί θά γλεντ ίσω. 

Έκλογαίς εις τήν Αθήνα έάν είχαμε καθ' ώρα, 
Τότε θάλεγε κΓ ό 3Ιήτρος έξω φτώχια, έξω ψώρα. 
Τοτε ήθελα παράδες τή σακκοΰλά μου γεμίσει, 
Καί σάν τοΰ 31ελά παλάτι 'ς τό Ψυρή ήθελα κτίσει, 
Καί τόν τρύπιο μου τόν σκοΰφο ντιπ στραβά θά τόν φοροΰσα, 

ΚΓ ολοένα θά μεθούσα. 

' — Ύπενθυμίζομεν καί πάλιν εις τούς 
εκλογείς Αττ ικής τόν κ. Πάνον Κορωναϊον. 
Πιστεύομεν, ότι ή αγαθή τών πολιτών με-
ρίς θέλει παρέξεί πάσαν γενναίαν συνδρομήν 
είς τόν αγαθόν τοΰτον άνδρα, όστις δέν παύε: 
εργαζόμενος άόκνως καί μετά ζήλου υπέρ 
τοΰ καλοΰ τής Πατρίδος, καί όοτις είς δια
φόρους αποφράδας της Πατρίδος έποχάς 
τρανώς άπέδειξεν, ότι όντως εμφορείται ύπό 
φιλελευθέρων πατριωτικών αισθημάτων. 

— Τήν πρωίαν τής χθες άπεβίωσεν ό 
πρωτοπρεσβύτερος Π. 'Ρομπότης, ιερεύς 
τής βασιλίσσης καί καθηγητής τής θεολο
γικής τοΰ Πανεπιστημίου σχολής. Ή κη
δεία του έγένετο μεγαλοπρεπέστατη, συνο-
δευθεΐσα ύπό τής έκλεκτοτέρας Αθηναϊκής 
κοινωνίας. Παρήσαν δέ καί οί Βασιλείς. 

Ή Σύγκλητος τοΰ Πανεπιστημίου διέτα-
ξεν όκταήμερον πένθος έπί τω θανάτω τοΰ 
πρυτάνεως αύτοΰ πρωτοπρεσβυτ. 'Ρομπότη. 

— Ό κ. Άναστ. Βυζάντιος, υποψήφιος 
Αττ ικής , έδημοσίευσε χθες μακρόν πρό
γραμμα, διά τοΰ οποίου υπόσχεται πολλά 
καί ποικίλα χαλά πρός τούς εκλογείς του. 
Ό κ. Βυζάντιος ηθέλησε διά τοΰ προγράμμα
τος του νά μιμηθή τόν μπαμπά του είς τήν 
πολυλογίαν, καί νά δείξη είς τό κοινόν τής 
πρωτευούσης, ότι κέκτηται εύρείαν παιδείαν 
καί πολλάς φιλολογικάς καί πολιτικάς 
γνώσεις. Ήθέλαμεν πιστεύει κοί ημείς τά 
έν τω προγράμματί του, άν δέν εί'χωμεν ύπ ' 
Οψιν τό κοινόν λόγιον «"Οπ' άκοΰς πο7>λά 
κεράσια, βάσταγε μικρό καλάθι». 

— Παμπόνηρος τις γραία περιέρχεται 
προ πολλοΰ τάς οικίας μικρών οικογενειών 
λέγουσα πρός τάς πτωχάς τω πνεύματι γυ
ναίκας, οτι εινε ή άγια Άν να , ή μήτηρ τής 
Παναγίας, καί ότι κατήλθεν είς τήν γήν ό
πως άναγγείλη τω κόσμω ότι ήγγικεν ή, 
συντέλεια τοΰ αιώνος, καί προσπαθήση διά 
τών νουθεσιών της νά φέρη τούς πάντας 
είς μετάνοιαν. Οί λόγοι τής γραίας γίνον
ται πιστευτοί παρά τών απλοϊκών, παρ' ών 
ούκ ολίγα λαμβάνει πολύτιμα δώρα, ίνα 
διά τών προστασιών της τύχωσι συγχωρή-
σεως. Καλόν ήθελεν είσθαι άν ή Άστυνο-

ΟΙ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, 
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ. 

Ό κλεινός έγώ Βουδούρης, τής Χαλκίδος τό αστέρι, 
Είς τό μέσον σας πετώ, 

Καί είς όλους λ έ γω «τόκα» καί είς όλους δίδω χέρι, 
Καί τήν ψήφόν σας ζητώ. 

Καί ποσώς δέν αμφιβάλλω, ότι ώς καλοί πολίται 
Ψήφον δέν θά μ' άρνηθήτε. 

Μέ έπροίκισεν ή φύσις μέ σοφία καί μέ χαρι. 
Έ γ ώ είμαι τοΰ μεγάλου τοΰ Βουδούρη τό βλαστάρι, 
"Οπου έκαμε θυσίας είς τόν ίερόν αγώνα, 
Καί ή δόξα του θά μένη είς τόν άπαντα αιώνα, 
Καί εμένα, Χαλκιδείς μ'ου συμπολίται, θά φωτίζη, 

Καί καθέναν θά φοβίζη. 

Λοιπόν, φίλοι συμπολίται, άν δέν ήσθε γάιδαροι, 
Έάν έχετ' έντροπή, 

θ έ νά δώσητ' όλοι ψήφον είς τοΰ τόπου τό λιοντάρι, 
Τόν μεγάλο ν τσελεπή, 

"Οπου σειέται καί λ ιγυέται , καί πατεί σάν περιστέρι 
3Ιέ τό γάντ ι είς τό χέρι. 

μία συνε7^άμβανε καί άπέστελλεν τό γραί-
διον αυτό είς τόν ναόν τοΰ σωφρονηστηρίου 
Κερκύρας, άφ' όπου έδραπέτευσε, διότι εν
δέχεται αύριον νά ζηρύττη, καί θά εύρη 
πολλούς τοιούτους, ότι άν δέν κ7^ηθή είς 
•την Έξουσίαν ό Βούλγαρης καί Γρίβας, ή 
Ε λ λ ά ς θά βουλιάξη. 

— Ό Βασιλεύς μετά τήν έναρξιν τής 
Βουλής θ' αναχώρηση οικογενειακώς διά 
Κέρκυράν, όπου θά διαμείνη μέχρι τέλους 
τών εξελέγξεων τών έκ7^ογών, ήτοι έπί 
ένα μήνα. 

— Ή Εθνική Τράπεζα, συνεπεία δικαίων 
παραπόνων, άνεκάλεσε τούς διευθυντάς τών 
υποκαταστημάτων της 3Ιεγαλουπόλεως, 
Εύρυτανείας καί Αγρινίου, ώς άναμιγνυο-
μένους σκανδαλωδώς είς τάς έκλογάς. 

— Τήν νύκτα τής τετάρτης τρέχοντος 
μηνός έν τω χωρίω Λιβανάταις τής Α τ α 
λάντης έόολοφονήθη διά στραγγαλίσεως 
ύπό τεσσάρων χωρικών, δύω ανδρών, καί 
δύω γυναικών ό νεαρός στρατιώτης τοΰ 
πεζικοΰ Κωνσταντίνος 3Ιιχαήλ Θεοδώρου 
έκ Χαλκίδος, όστις υπηρετεί έν τω στρατώ 
ώς αληθής καί γενναίος στρατιώτης καί είς 
τόν οποίον διήνοιγεν ή πατρίς ευρύ καί άν-
θηφόρον στάδιον. Οί αυτουργοί τοΰ αγρίου 
τούτου εγκλήματος συνελήφθησαν πάραυτα. 

— Ό αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας ό πρό 
τίνος χρόνου καθαιρέσας καί τιμωρήσας 
αυθαιρέτως τήν ήγουμένην καί μίαν σύμ-
6ουλον τής έν Κεφαλληνία μονής τών Κα
λογραιών, διότι αύται δέν ηθέλησαν νά 
ύπακούσωσιν είς τάς άρπακτικάς βρέξεις 
του, δίδουσαι αύτώ πάσαν τήν κινητήν πε
ριουσίαν τής είρημένης μονής, προέβη ε
σχάτως καί είς έτέραν σατραπικήν παρά-
βασιν. Αφήρεσε τό έκκλησιαστικόν αξίωμα 
τοΰ έκείσε ιερέως Πολάκη, όπερ ό πρώην 
αρχιεπίσκοπος έίχεν απονείμει αύτώ, καί 
συνάμα έπαυσεν αυτόν τής ενοριακής εκ
κλησίας, διά λόγους ούς αυτός μόνον γνω
ρίζει. Επειδή δέ ό είρημένος ιερεύς ανε
φέρθη είς τήν I. Σύνοδον, ήτις διέταξε τόν 
τούς θείους κανόνας παραβαίνοντα άρχιε-
πίσκοπον νά έπαναφέρη τόν ιερέα είς τό 

αξίωμα του, ό άγιος Κεφαλληνίας θυμω" 
θείς έγραψε καί έδημοσίευσε λίβελλον εναν
τίον τοΰ ιερέως Πολάκη, καί ώς λέγεται , 
τό ίδιόγραφόν του κατέχει ό υβρισθείς ιε
ρεύς, όστις καί κατήγγειλε τήν Α. Πανιε-
ρότητα. 

— Έρωτώμεν τόν Δήμαρχον Καλαμών 
κ. Έμμ. 3Ιπενάκην, Οστις εκτελεί πρό πολ
λοΰ καί τά τοΰ αστυνόμου χρέη, νά μάς 
είπη: «Έχε ι διατίμησιν είς τούς πωλούμε
νους ίχΟΰς ή έχει αφήσει τούς ίχθυοπώλας 
νά πωλώσι κατά τό δοκοΰν αύτοΐς;» Έρω
τώμεν, επειδή ενθυμούμεθα ότι είς τοιαύτην 
άλλοτε έποχήν παρ' άλλων ίχθυοπωλών, 
οί καλλίτεροι ίχθΰς έπωλοΰντο πρός 1,40 
έκάστην όκάν, ένώ σήμερον πωλούνται πρός 
2,40. Έπιθυμοΰμεν νά μάς διαφώτιση τα
χέως, καθόσον προτιθέμεθα νά έπανέλθω-
μεν. 31. Μ. 

— Έξ επιστολής τίνος σταλείσης έξ 
Άρεοπόλεως άποσπώμεν τά έξης: Έπις-ρε-
φόντων τινών έκ τής οικογενείας τών έκ 
Κελε ιάς Γεωργανιάνων έκ Λιμενίου, ένθα 
ει-/ ο ν μεταβή πρός συνάντησιν συγγενοΰς 
των ερχομένου έκ Κα7^αμών, κατά τήν θέ-
σιν άγίαν Κυριακήν τής Τσίπας, συνηντή-
Οησαν τυχαίως μετά τοΰ Γερμανοΰ 3Ιαυρο-
μιχάλη καί τοΰυίοΰτου 31ιχαήλ, όστις κατά 
τάς παρ. δημ. έκλογάς Οιτύλου, ειχεν έπι-
τεΟή αδίκως κατά τοΰ γέροντος Παύλου 
Δημοπούλου καί έρράπισε αυτόν, διότι οί 
Γιωργακιάνοι συγγενείς τοΰ ραπισΟέντος 
δέν έψήφισαν αυτόν (τόν 3Ιιχ. Γερ. 3Ιαυρο-
μιχά7,ην) ώς δήμαρχον ό δέ υιός τοΰ ρα-
πισθέντος, άμα ειδε τόν ραπίσαντα τόν ά-
άποθανόντα πατέρα του, ειπεν αύτώ : «Σύ 
είσαι τό παλληκάρι ποΰ έρράπισες τόν πα
τέρα μου;» καί αμέσως έρράπισεν αυτόν, 
άποδώσας τά ίσα, καί ούτω εληξεν ή συνάν-
τησίς των, ίκανοποιηθέντες αμφότεροι. 

— Σήμερον διεκόπησαν αί έργασίαι τής 
Ιεράς Συνόδου, τών δικαστηρίων καί πολ-
7̂ ών δημοσίων γραφείων, ένεκα τών έκ7.ο-
γών . 

— Κατά τήν εβδομάδα ταύτην ουδέν έ-
ξωτερικόν άξιον λόγου υπάρχει. Ό Ευρω

παϊκός τύπος άπό τίνος καιροΰ έπαυσε 
πλέον νά γράφη υβριστικά κατά τής Έ λ -
Χάοος άρθρα, άρχίσας νά πορεύηται άλ7νην 
όδόν, χάρις είς τάς πατριωτικάς παραινέσεις 
τοΰ σίρ Βαλαωρίτου. 

Κύριε Συντάκτα! 

Πρό ολίγου καιροΰ ειχεν αποστείλει ό κ. 
Τσίτσος είς τήν άπαρι'Ομησιν τών κτηνών 
τόν ύπάλ7οί]7\ον τής ένταΰθα Εφορίας κ. Χ. 
Η. 'Ρεμποΰ, καί τινας στρατιώτας, 7.όγω 
οικονομίας τοΰ Δημοσίου. Τόν ύπά7^ηλον 
τοΰτον έφορτώθησαν οί γνωστοί τόϊς πάσι 
διά τήν έντιμον διαγωγήν των καί ιόν χρη-
στόν βίον των Καλφακάκος καί Γερμανός, 
όπως προσλάβη αυτούς ώς άπαριθμητάς α
μίσθους, ά7̂ 7νά νά έχωσι τό δικαίωμ-α νά 
φορολογώσι τούς έχοντας κτήνη, καί νά μή 
καταγράφωσιν αυτά είς τό βιβ7αον τών δη-
7νώσεων. Ώς εννοείτε, τούς ανθρώπους τού
τους ό κ. 'Ρεμποΰ άπέπεμψεν άπ' έμπροσθεν 
του ώς τοις ήρμοζεν, άπειλήσας συνάμα αυ
τούς ότι Θέ7νει τούς καταγγεί7νει. Ούτοι πρός 
έκδίκησιν, καθό μανιάται, συνέταξαν άνα-
φοράν εναντίον τοΰ κ. 'Ρεμποΰ καί τοΰ κ. 
Τσίτσου, ήν καί άπέστει7νον είς τό ύπουργ. 
τών Οικονομικών, γράφοντες έν αυτή Οσα 
δύναται νά φαντασθή ψυχή καταχθόνιος καί 
μυσαρά, οία τών ύπογραψάντων αυτήν. 

Τά ολίγα ταΰτα γράφομεν μετά μεγά
λης δυσαρέσκειας, διά νά μάθη ό υπουργός 
κ. Πετιμεζάς τίνες είσίν οί κύριοι ούτοι, 
οί'τινες τω απέστειλαν τήν είρημένην άνα-
φοράν καί άν τυχόν άμφιβάλ7^η εισέτι άς 
έρωτήση τόν κ. Νομάρχην περί τής αξίας 
καί τής βαρύτητος αυτών, καί πιστεύομεν 
άδιστάκτως ότι Οί'Κζι τόν π7αιροφορήσει, οτι 
οί τήν άναφοράν ύπογράψαντες είνε οί πρώ
τοι 7*ωποδΰται καί ξυπό7αιτοι τής πόΤνεώς 
μας. Περιπλέον τώ 7;έγομεν,άς έξετάση τάς 
είς τό άρχείον τοΰ υπουργείου του εύρισκο-
μένας συς·άσεις τών κατά καιρούς πρόϊ<τα-
μένων τοΰ είρημένου υπαλλήλου, ίνα π$ισθή 
ότι ό κ. 'Ρεμποΰ εινε άξιος προαγωγής. 

Καλάμαι, 12 Ιουλίου 1875. Β. 

Διά σάς, ώ συμπολίται, έχει πόνον ή ψυχή μου 
Καί ποτέ δέν ησυχάζει ή μεγάλη κεφαλή μου. 
Καταστήματα μεγάλα και σκοπούς μεγά7^ους έχει, 
Καί μ' όνείρατα καί δόξας, συμπολίται, πάντα τρέχει.,. 
Εσάς έχω είς τόν νουν μου, κΓ όταν πέφτω 'ς τό κρεββ^τι. 

Καί στιγμή δέν κλίνω 'μάτι. 

Ά ν κανείς σας είμποροΰσε καί αυτήν τήν ώρ' ακόμα, 
Μές' 'ς τόν νουν μου νά ίδή 

Τί σκοποί εινε γραμμένοι, θά φιλοΰσε μές' 'ς τό στό'μ* 
Τοΰ Βουδούρη τό παιδί, 

Καί θά έλεγε γελώντας καί πηδώντας είς τήν πόλι, 
«'Σ τό Βουδούρη ψήφο όλοι. 

* Λοιπόν. φίλοι συμπολίται, μή προσμένετε καί άλλα 
Νά σάς είπω σχέδια μου ένδοξα, λαμπρά, μ ε γ ά λ α ! 
Έ ν καί μόνον θά σάς είπω, Χαλκιδείς μου συμπολίται, 
Καί στηλώσετε τό νοϋ σας γ ιά νά τό ένθυμηθήτε. 
Έάν έβγω βου7^ευτής σας, σάν άσκί ευθύς νά σκάσω, 
Τά οικόπεδα τοΰ Δήμου άν μέ μιά δέν αγοράσω. 



Φίλε Αριστοφάνη ! 

Χρόνια καί καιρούς έχεις νά γράψης περί 
Χαλκίδος. Έρρίφθης μέ τά μούτρα πρό τί
νος εϊς τούς έν Καλάμαις υποψηφίους καί 
έκ τούτου φαίνεται έλησμόνησες όλως διό
λου τούς της Χαλκίδος. Εις τήν έποχήν 
λοιπόν αυτήν όπου έπρεπε νά στηλίτευσης 
τους έστιγματισμένους Στηλίτας, οΐτινες 
καλά καί σώνει ζητοΰσι τήν ψήφόν μας, ό
πως μας άντιπροσωπεύσωσι καί αύθις, καί 
ν' άνοιξης τά 'μάτια του κοινού λαοΰ ίνα 
καταψήφιση αυτούς, Σύ τηρείς νεκρικήν σιω-
πήν, ώς ν' άγνοής ότι ή σιωπή παντός φι
λελευθέρου, εΐνε ανοχή άσύγγνωστος, εινε 
μέγα έγκλημα, όταν μάλιστα κρέμεται 
ή ' ύχη τών ελευθεριών μας έκ της καλής 
η κακής εκλογής αντιπροσώπων μας. 

Επειδή λοιπόν Σύ σιωπάς έπίτρεψόν μοι 
νά ομιλήσω εγώ έν ολίγοις. Οί ένταΰΟα λε
γόμενοι πολιτικοί μας εις δύω διηρέΟησαν 
καπετανάτα* καί τό μέν συγκροτοΰν τά έξυ
πνα παιδιά τών αγωνιστών Κριεζώτου καί 
Βουδούρη, καί οί μπουλουξίδες Θωμάς καί 
Καφετζόγλους· τό δέ τό τέκνον τοΰ λαοΰ 
δ θ . Φλογαίτης, ό υιός τοΰ στηλίτου Αβέ
ρωφ, καί οί στηλΐται Άγγελ ιν ίδης καί Οι
κονόμου. Τά καπετανάτα αυτά έχουν καί 
ήχηράς σάλπιγγας· τό πρώτον μάλιστα, 
καΟό έχον δύω καπεταναίους, έχει διπλάς, 
τό δεύτερον μίον, ώστε τρις της εβδομάδος 
μας διασκεδάζουν περίφημα διά τών άρμονι 
ζών καίπ7^ήρη μελωδιών ασμάτων τ ω ν ενί
οτε όμως καί μάς προξενούν ναυτίασιν. Ά ν 
άμφιβάλης, άνάγνωσον ό,τι ψάλλουν τά 
τρία ταΰτα όργανα, καί θά έχης εντελή ει
κόνα της αγαθής ψυχής καί της πατριωτι 
κής καρδίας τών υποψηφίων μας. 'Εκεΐ θά 
ίδης πάν ό,τι κατεβάζει ή κεφαλή τοΰ παι
διού τοΰ Βουδούρη νά τό διαοαλπίζη μεθ' 
όλης της δυνάμεως τών πνευμόνων του ό 
ευλογημένος γερο-Εύριπος* ό,τιδήποτε καί 
αν συλλογίζηται καί ό υίός τοΰ Κριεζώτου 
νά τό λαλάη ώς πέρδικα πετρωτή ή Γλώσ
σα, ήτις τσακίζει κόκκαλα, καί άπόδειξις 
ό'τι έτσάκισε τοΰ συντάκτου της, 
μώνη πάντα τά κακά στόματα . . 

σκέπτεται ό νέος Φλογαίτης, ό Αβέρωφ, 
καί οί δύω στηλΐται, νά τό διατυμπανίζη ή 
Άβαντ ίς , μέ τοιούτον τρόπον, ώστε πεί
θονται πάντες, ότι ό Εύριπος καί ή Γλώτ-
σα υποστηρίζουν ώς αντιπροσώπους μας, 
ανθρώπους μή γνωρίζοντας τ ό Γ ν ώ θ ι σ α υ 
τ ό ν. Καί Οά ήτο πιστευτοί οί ισχυρισμό 
της Άβαντίδος, αν εις τόν συνδυασμό 
Φλογαΐτου καί Αβέρωφ, δέν ύπήρχον 
λΐται , δέν ύπήρχον οί άνθρωποι εκείνοι, οΓ-
τινες διά τής ψήφου των ηθέλησαν νά κατα-
ταδικάσωσι τήν Πατρίδα εις όου7^είαν, καί 
οΓτινες ένεκόλαψαν διά τής προδοτικής δια
γωγής των άνεξάλειπτον στίγμα εις τήν 

και να φι 
. "Ο,τι 'δέ 

έπαρχίαν Χαλκίδος. 
Ό λαός τής επαρχίας μας, όστις στερεί

ται εις τήν παροΰσαν βουλ. έκλογήν ανδρών 
φιλελευθέρων καί ανεξαρτήτων, έχει σχη
ματίσει τήν ίδέαν του, καί, κατερχόμενος 
μετά βαρυθυμίας εις τόν τόπον τής εκλο
γής, θά οώση λευκήν ψήφον εις εκείνους, 
ούς αυτός νομίζει ώς κα/ζλιτέρους νά τόν 
άντιπροσωπεύσωσιν ώστε άς παύσωσιν αί 
σάλπιγγες τών οιαμαχομένων καπετανά
των νά οιασαλπίζουν ό,τι ψευδές, ό,τι άνόη-
τον καί άνούσιον. 

Χαλκίς, 15 Ιουλίου 1875. 

Τζάρκα στά χωριά νά πάμε 
\ α γλεντίσουμε, νά φάμε, 

Περπατάτε χέρι χέρι 
Μή μάς εύρη μεσημέρι. 

Στο Μενίδι Οέ νά 'μποΰμε 
Λίγο νά ξεκουραστούμε, 

Καί Οά κάνουμε γιουρούσι 
Στο Χα7.άνόρι, στο Μαροΰσι. 

Ο ΑΛΕΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. 
Μέ τά ώμορφά μου μούτρα εις τό μέσον σας προβά7νλω, 

Καί σάς δίδω, συμπο7αται, ένα ζήτημα μεγά7νθ. 
'Πέστε μου, σάς ερωτάω, νάχω τήν χρυσή ελπίδα 
Πώς Οά γείνω κ' εγώ τώρα βου7,ευτής εις τήν Χα7.κίδα, 
Ή νά πάω εις τήν Ηόλι, πούνε π7^ούσιοι Αγάδες , 

Νά χορτάσ' άπό παράδες ; 

Δέν πιστεύω δά ποτέ μου, αγαθοί μου συμπο7^ΐται, 
Τήν πολύτιμόν σας ψήφον κ' εις έμέ νά άρνηΟήτε. 
Επειδή εις τήν Χα7νκίδα ό καθένας σας είξέρει 
Τόν Αλέκο Οίκνόμου, τό ακράτητο ξεφτέρι, 
Τόν μεγάλον δικηγόρον, τό ώραΐο πα7ν7,ηκάρι, 

Πούχει τόση πο7^ή χάρι. 

Δέν ευρίσκεται 'ς τόν κόσμον, 'ς τή Χα7νκίδα μιά κοπέ7.α, 
Πού νά μή τήν πιάνει, φι'7νθΐ, διά τόν Ά7*έκο τρέ7,7να, 
Χήρες, κόρες μ' αγαπούνε. . . καί αν έχετε τήν τύχη 
Καί καμμιά μεγάλη προίκα ό Ά7.έκος έπιτύχη, 
Τότε, τότε θά ίδήτε τί ημέρα Οά σάς φέξη, 

Τί παράς πολύς θά τρέξη. 

Καί ευθύς τήν ί'δια 'μέρα 
θά κινήσουμ' άπ' κεΐ πέρα 

Καί θά πιάσουμε τή στράτα 
Ποΰ πηγαίνει εις τό Σπάτα. 

Τά ποδάρια σας θά σπάσουν, 
Καί Οά εβγη ή ψυχή σας, 

Ά λ λ α όλα θά περάσουν, 
"Αμα γείνω βου7νευτής σας. 

Εις τοΰ κόσμου τούτου, φίλοι, καί τά τέσσαρα τά μέρη, 
Λ α σ χ ε ν έ κανένας άλλος σάν κ' έμένανε δέν 'ξέρει. 
Καί αν παίζω κάθε ώρα, πρωί, βράδυ, μεσημέρι, 
Δέν τό κάνω, συμπο7.ΐται, για τό τρύπιο μου κ ε μ έ ρ ι . . . 
Μόνον διά σάς τό κάνω, μήπως τύχη καί κερδίσω 

Καί τήν πόλιν μας π7.ουτίσω. 

Έκτος τούτων, συμπο7αται, Οέ νά βά7*λω πάντα κόπον, 
Γιά νά φέρω μία τάξιν 'ς τόν κα7^όν μας τούτον τόπον, 
"Οστις έχει φθάσει τώρα εις πολλήν παρα7^υσίαν, 
Καί κάθ' ώρα Οά διδάσκω η θ ι κ ή ν οιδασκα7.ίαν! 
Κι' όταν τρώγω, κι' όταν πίνω, κΓ όταν περπατώ καί στέκω, 

θ ά μοΰ 7νέτε « 'γειά σ' Ά7>έκο !» 

Μήν άκούετε, πο7*ΐται, τόν καθέναν άγιογδύτη. 
Πού μέ 'βρίζει καί μέ 7νέγει μπαγαμπόντη καί στη7α'τη. 
Γιά σάς έκαμα τά πάντα σάν ά7^/]0ινός σας οί^ος, 

Καί έμούγκρισα σάν βώιδι, καί έγάβγισα σάν σκύ7^ος. 
Τέτοιον αγαθό πο7α'τη σάν κ' εμένα δέν Οά 'βρήτε, 

Χαλκιδεΐς μου συμπο7αται. 


