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ΦΑΝΗΣ 
Τ Ι Μ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

ΔΓ έκαςΌν στίχον διατριβών λεπ» 50. 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό. 
νον τοΰ Παν. I I . Πηγαδιώτου. Αί έπι-
ιτολα! απευθύνονται είς αυτόν. Ή δε 
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική όΓ Ιν έτος 

καί προπληρόνεται είς Αθήνας. 

Κ Α Τ Α Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

Πατρίδα, απαρτίζεται έξ ανδρών κατά τά 
μάλλον καί ήττον φιλελευθέρων, έξ ανδρών 
πρώτην ήδη φοράν εισερχομένων είς τό βου-
λευτήριον,καίέξ ευάριθμων Στηλιτών.Οί άν* 
πρόσωποί όμως ούτοι διαιρούνται είς τρείς' 
τάξεις· καί ή μέν πρώτη συγκροτείται έΧ 
τών φαινομένων φιλελευθέρων· ή δέ δευτέ
ρα έκ τών λεγομένων δημοκρατικών, καί ή[ 
τρίτη έκ τών φύσει απολύτων μοναρχικών.· 
Αί τάξεις αύται υποδιαιρούνται είς πολλάς 
φατρίας, έχουσα ιδιαιτέρας εκάστη πολιτι-
κάς δοξασίας καί δόγματα, καί ων οί ηγή
τορες επανειλημμένως εκλήθησαν είς τά 
πράγματα τής Πολιτείας καί έκυβέρνησαν 
τό κράτος. Πάντων λοιπόν τών ηγητόρων 
τάς καλάς καί τάς κακάς πράξεις, ά ς 
έπί τών ήμερων των έπροξένησαν είς τόν 
τόπον, τάς ενθυμούμεθα πάντες οί έλληνες, 
διότι τινές πράξεις τινών ηγητόρων, είσί 
τόσον καλώς έγκεχαραγμέναι εις τάς καρ-

11 δίας τών νέων ελλήνων ώς πληγαί Φαραώ, 
ώστε καί ολόκληροι αιώνες έάν παρέλθωσιν 

• αδύνατον νά έξαλειφθώσιν, αδύνατον νά λη-
) σμονηθώσιν, αδύνατον νά μή παραδίδη αύ-
ι τάς έκαστος πολίτης ελλην είς τούς άπο-

Έ χ α σ ε ς τόν άετόν σου, τόν πλησιφαή αστέρα, 
"Οστις έν μια είμπόρει, έν μια όλη ήμερα 
Σχέδια έπί σχεδίων υψηλά νά έφευρίσκη, 
Κ' έχασκον πολύ κ' ήπόρουν τόσοι γύρω άνθρωπίσκοί> 
Κ' έλεγεν ό εις τοΰ άλλου: «Βλέπετε τόν Μεσσηνεζη \ 
α"Ολ' οί άλλοι χωρατεύουν, πλήν αυτός ποτέ δέν παίζει.5 

"Ω, Βουλή, Βουλή μου κλαΰσον.. είς τό νέον σόυ τό δώμα 
Τοΰ σοφοΰ σου Μεσσηνεζη δέν 6ά άνοιχθή τό στόμα. 
Πλήν ά?νλ' όσοι θά έμβαίνουν νά άκροασθοΰν τών άλλων, 
Καί έμέ θά ένθυμοΰνται τόν πλανήτην τόν μεγάλον> 
Καί στεφάνους θά μοΰ πλέκουν, καί θά λέγουν τ ' όνομα μου, 

Καί τά προτερήματα μου. 

Τίς άπό τούς άλλους όλους θά μέ άντικαταστήσν}, 
Ποιος ώς τόν Μεσσηνέζην είμπορεΐ νά όμιλήση ; 
Τίς τήν ίδικήν μου έχει έκ τών βουλευτών σου γλώσσαν, 
Τήν έκπλήττουσαν τούς πάντας καί ώς κεραυνόν βροντώσαν; 
Τίς τό βήμα αναβαίνει, έχων σύντρδφόν τόν νόμον, 
Καί τών υπουργών τάς πράξεις διύλιζε;, χωρίς τρόμον) 

Κ Η Π Ο Σ 

Ο ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ. 

*Ω Βουλή, Βουλή μου κλαΰσον, κ' έχασες τόν Μεσσηνεζη, 
""Οστις είξευρε τούς άλλους είς τό χέρι του νά παίζη, 
Καί έκράτει πάντοτ' όλους έννεοϋς όταν ώμίλει, 
Καί ενώπιον του όλοι έκλειον ευθύς τά χείλη. 
Ώ Βουλή, Βουλή μου κλαΰσον, κ' έχασες τόν Μεσσηνεζη, 
"Οπου ή χρυσή του γλώσσα χύνει πάντα πετιμέζι. 

Δέν θέ νά μέ ίδη πλέο > τό ώραϊόν σου τό βήμα, 
Νά λαμβάνω τό γενναϊον, τό ρητορικόν μου σχήμα, 
Καί τήν κεφαλήν μέ στόμφο ν καί μέ χάριν νά ύψώ-ω, 
Καί νά στρύπτω τό μουστάκι και νά συ,νοκαμαρώ ω, 
Καί νά λέγω , καί νά λέγω όσους λόγους άλλοι ε.πον, 

Μέ τρανήν φωνήν καί χτύπον* 

Η ΝΕΑ ΒΟΥΛΗ. 

Μετ' ολίγας ημέρας συνέρχονται οί νέοι 
αντιπρόσωποι τοΰ λαοΰ, οί διά τής ελευθέ
ρας καί ανεξαρτήτου αύτοΰ ψήφου εκλε
γέντες βουλευταί, τά γνήσια αυτά τέκνα 
τής Πατρίδος, όπως συσκεφθώτίν έν ομό
νοια καί αύταπαρνήσει, διορθώτωσι πάντα 
τά κακώς κείμενα καί άνακουφίσωσι τόν 
ονστυχή σορολογούμενον πολίτην έκ τών 
επαχθών καί δυσβάστακτων φόρων, ούς αί 
χατά καιρούς Κυβερνή;εις έπεσώρευσαν είς 
τήν ρ*άχιν αύτοΰ. 

Καί ιδού πάντες σχεδόν οί φορολογούμε
νοι πολϊται ήρχισαν νά πιστεύω-ιν, ότι αυ
τήν ταύτην τήν φοράν Οά όοθή εν αισιον πέ
ρας είς τά δεινοπαθήματα τής Πατρίδος, καί 
6ά ίδωσι καί ούτοι ταχέως ημέρας ευδίους 
χαί χαρμόσυνους, διότι, οί νέοι αντιπρόσω
ποι, θά διαλύσωσιν έν ριπή όφθα'λμοΰ διά 

I τών φιλελευθέρων άρχων τ.ο ν τά πρό τίνος 
ίχρόνου άναφανέντα είς τόν γλαυκόν τ?ς 

Ελλάδος ουρανό ν ζοφερά σημεία, άτίναπρο-
, μηνύουν φοβεράν καταστρεπτικήν Ούελλαν, 

άπειλοΰσαν νά εκρίζωση έκ θεμελίων έν μιά 
Χαί μόνη στιγμή παν ό,τι οί πατέρες ημών 

;ιά πολυετών αγώνων καί μεγάλων θυσιώ ν ] 
χπέ/.τησαν καί παρέδωκαν είς ημάς. I 

Μεταξύ όμως τών φορολογουμένων πο- ι 
/ατών ευρίσκονται καί τίνες Οωμαίζοντες, ] 
οίτινες αμφιβάλλουν περί τοΰ άν θά δύνη- -
Εώτιν οί νέοι αντιπρόσωποι νά έκπληρώσωσι · 
τάς επιθυμίας τών εκλογέων των καί ν' άν-
ταποκριθώσι πληρές-ατα είς τάς προσδοκίας 
τής ταλαίνης Πατρίδος. Τούς τοιούτους οί 
πολλοί θά έκλάβωσιν ώς μικρόνοας, ώς αν
θρώπους μή γνωρίζοντας τά τοΰ κόσμου 
καί ώς άγνοοΰντας καί αυτήν ακόμη τήν 
έν τω κόσμω ύπαρξίν των. Τούς τοιούτους, 
λέγομεν, οί κατά φαντασίαν εύ φρονοΰντες 
θά οίκτείρωιι καί θά έλεεινολογήσωσι διά 
τήν μεγάλην καί άσύγγνωστον κουφότητα 

'των, ήν ούτε 'Αβδηρϊται δέν δύνανται νά| 
[δείξωσιν. Α λ λ ά πόσον εσφαλμένη ή ιδέα 
Ι τών πολλών, πόσον ούτοι άπατώνται, καί 
πόσον πλανώνται είς σκότη αδιέξοδα διά 

! τών τοιούτων πεποιθήσεων των, θέλομεν 
καταοειςει εν ολίγοις. 

Ή νέα τών Ελλήνων Βουλή, ήτις θ' ά-
ναμορφώιη τό έθνος, Οά δώση ισχύ ν είς τό 
Σύνταγμα καί ζωήν είς τήν έτοιμοθάνατον 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 

Έ ν Α θ ή ν α ι ς κ α ί Π ε ι ρ α ι ε ΐ , 
ετησία δραχ. 10 , έξαμηνία δραχ. 6. 

Έ ν τ α ΐ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 12 , έξαμηνία δραχ. 7. 

Έ ν τ ω Έ ξ ω τ ε ρ ί λ ώ , 
ετησία φράγ. 1 6 , έξαμηνία φράγ. 9. 

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι 

ΟΑΡΙΣΤΟ 



γόνους αύτοϋ πρός αίώνιον ανάθεμα των λίτης του έξέλεξεν αυτόν άντιπρόσωπον και 
διαπραξάντων ταύτας. I όΰχϊ ή λόγχη καϊ ή βία. Είδε ό "Υψιστος 

Οί ηγήτορες των φατριών τούτων, δ ρ α ' ν ά διαφώτιση τους νέους πατέρας του Έ -
ή έν τη Βουλή έλεύσει των Οά συνασπι- Ονους, όπωςσυνεργασίώσι πατριωτικώςύπερ 
θώσι καϊ άπό χοινοδ Οά αυνεογΌ^Οώσιν, ύ- \ τοΰ κοινόΰ καλοΰ, καϊ μή άφεΟώσι νά δια-σθώσι χαι απο χοινου (ία αυνεργ 

ποσχόμενο: άλλήλοις τήν δια-.ομήν τών λα
φύρων της εξουσίας, όπως ρίψω::! τήν Κυ
βέρνησιν. Πιπτούσης της Κυβερνήσεως χαί 
άναβαίνοντος τήνέξουσίαν οποιουδήποτε τών 
ηγητόρων, αί συνΟήκαι τ η : συμμαχίας χαι 
έπιμαχίας τών πρώην συμμάχων Οά καταρ
γηθώ σι και πόλεμος άσπονδος Οά χηρυχΟϊί 
μεταξύ αυτών εκείνοι όέ, οί έκτος της εξου
σίας, θά συνάψωσι νέας συμμαχίας, όπως 
ρίψωσι και τήν νέαν Κυβέρνησιν και άνα-
λάβη άλλος ήγήτωρ τήν διεύ'υνσιν τοΰ σκά
φους της Πολιτείας, και ούτω καθεξής, έως 
ου έπέλΟη τέλος και ή όιάλυσις της νέοίς; 
Βουλής, διότι ουδείς τών ηγητόρων Οά έχη 
έν αύτη τήν πλειοψηφίαν όιά νά διατηρηθη 
έπϊ πολύ έν τή εξουσία. 

Ή άρχομανία λοιπόν τών πολιτικών μας 
Οά ματαίωση πάσας τάς καλάς κάγαΟάς 
διαθέσεις της νέας Βουλής, ας τυχόν ήθε-
λον έχει ένιοι τών νέων αντιπροσώπων τοΰ 
ελληνικού λαοΰ· διότι ουδείς τούτων Οά υ
ποχώρηση εις τόν άλλον, κδιάφορον άν εκεί
νος εΐνε ό μόνος όστις δύναται καϊ τό έθνος 
νά όρΟοποδήση καϊ τον φορολογούμενον πο-
λίτην ν' ανακούφιση. 

Τοιαύτη ή γνώμη τών ολίγων πολιτών, 
μεταξύ τών οποίων καϊ ή ημετέρα· καϊ έφ' 
όσον αί φατρία». Οά πολλαπλασιάζονται, έπί 
τοσούτον καί τά δεινά της Πατρίδος και τά 
δυσβάστακτα φορολογικά βάρη θά αύξάνωσι 
καϊ Οά πληΟύνωνται. 

Είθε ή νέα Βουλή, ήτις εΐνε άγνή καϊ ά
μωμος καΟό έκλεχθεΐϊα ελευθέρως εκ τών 
σπλάγχνων τών εκλογέων, νά διαψεύ-η 
τάς ελπίδας τών ηγητόρων καϊ νά υποστή
ριξη τόν άνδρα εκείνον, όστις δύναται νά ο
δήγηση τό κλυδωνιζόμενον της Πολιτείας 
σκάφος εις ασφαλή λιμένα, ν' άφήση κατα 
μέρος τάς άτομικάς προς τοΰτον και εκεί
νον συμπαθείας, καϊ άς ένΟυμήται έκαστος 
τών νέων βουλευτών, ότι μόνον ό συμπο-

συοη αυτούς 
αρχολιπαρια των ηγη 

ο ατομικον συμφέρον και η 
όρων. Ας έχωσιν 

υπ' όψιν, ότι νέα της Βουλής διάλυσις, Οά 
έπιφέ'.η τόν θάνατον τών έλευΟέ ων Οεσμώ*. 
τοΰ Κράτους, καϊ τήν έλευσιν εις τά πράγ
ματα της Πολιτείας τών όπισθεν τοΰ πα
ρασκηνίου κρυπτομένων δηλητηριωδών ό'-
φεων, έκ τών χειρών τών οποίων χθες έτι 
ω ς έκ θαύματος έσώ'-ημεν. 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ. 

Τήν παρ. Δευτέραν έώρτασεν ή έν Αθή
ναις συντεχνία τών Κουρέων την κατ' έτος 
παρ' αυτών πανηγυριζομένην έορτήν τοΰάγ. 
Παντελεήμονος, τοΰ προστάτου της συντε
χνίας ταύτης. Πλήθος άπειρον είχε συρρεύ
σει εις τόν ναόν τών Ταξίαρχων, Οπως ά-
κούση τής ίερας λειτουργίας. Πόσον κατα
νυκτική ύπήρξεν ή αρχιερατική εκείνη ιε
ρουργία! Πόσον τάς ψυχάς τών συρρευσάν-
των συνεκίνησεν αύτη ! Πόσον πολλών μή 
ανηκόντων εις τήν συντεχνίαν κατενθουσία
σε τάς καρδίας καϊ άπεφάσισαν τινές έξ αυ
τών ν 1 άναλάβωσι τόν σχηματισμόν ίδιαι-
τέοων συντε 'νιών. Μετά τό τέλος δέ τής 
θείας λειτουργίας ό κ. Γ. Άνάστος (Νικο-
λόπουλος) έξεφώνησε λόγον, όιά τοΰόποίου 
κατέδειξε τόν ίερόν όχοπον τής συντεχνίας 
καϊ τά έκ ταύτης προκύπτοντα εις τήν χοΐ-
νωνίαν ώφέλη* δ'.ότι,διά τοΰ καταστατικού 
αυτής, κάμνει πάντα τά μέλη της φίλεργα, 
ώς άποκλεΐον τών ευεργετημάτων της εκεί
να άτινα ήΟελον δυστυχήσει έξ εγκληματι
κής πράξεως ή έκ μέθης· διδάσκει αυτά τήν 
προς τόν πλησίον άγάπην χορηγεί βοηθή
ματα εις τάς χήρας και ορφανά τών πενή
των κουρέων προτρέπει τη επιτροπή νά έ-
έπισκέπτηται πολλάκις τοΰ έτους τά έν τοις 
σχολείοις σπουδάζοντα τέκνα τών κουρέων 
καϊ βραβεύει αυτά, αυξάνουσα ούτω τόν £.ή-
λον καϊ τήν προς τά γράμματα έπιμέλειαν 

αυτών, καϊ νά πράττη παν ό,το δύναται ν$ 
συντέλεση προς ήΟικήν χαϊ πολιτικήν μόρ. 
φωσιν τής κοινωνίας. 

Περϊ δέ τήν 5ην μ. μ. ώραν έν τ η με. 
γάλη αΐΟούση τής Δημαρχίας, παρόντων α
πάντων σνεδόν τών μελών τ ι ς συντεννιας. 
εγενετο η λογοοοσια του προεορου της επί-

σχεοο 
λο 

τροπής κ. 11. Φιλιππίδου, όστις όιά συγκι. 
νητικωτάτου λογιδρίου, άφοΰ έξέΟηκε δΓ ο· 
λίγων τό παΟητικόν καϊ ένεργητικον κεφά 

αιον τής συντεχνίας, όπερ ανέρχεται εις 
1700 περίπου δρ., καϊ εξέφρασε συνάμα τήν 
Λυπην του επι τη ολιγωρία, ην οεικνυουκ 
μέλη τινά τής συντεχνίας εις τήν πληρωμην 
τής εύτελοΰς συνδρομής των, κατέβηκε τό 
προεδρικόν αξίωμα· άλλ ' ή συντεχνία δι' ά· 
ναστάοεως έξελέξατο αυτόν καϊ αύθις τοιοΰ 
τον, ώς καϊ πάντα τά μέλη τά άπαρτίζοντα 
τήν έπιτροπήν. 

ΗαρευρεΟέντες καϊ ήμεϊς εις την ίερουρ-
γίαν καϊ λογοδοσίαν, δέν δυνάμεθα ή νά συγ 
χαρώμεν δημοσίως τήν μικράν ταύτην ομά
δα έπί τω ύψηλώ καϊ φιλανθρωπικά σ/οπώ, 
όπερ ανέλαβε νά εκπλήρωση προς καλόν 
τής κοινωνίας μας, ήτις όσημέραι άγεται 
προς τόν όλεΟρον καϊ τήν παραλυσίαν, δί
δουσα ούτω τό παράδειγμα εις πάσας τάς 
συντεχνίας, τινές τών οποίων είσίν εις πολύ 
καλλιτέραν αυτής κατάστασιν, ώς έχουσαι 
μείζονα χρηματικά ποσά, άλλ ' αί όποΐαι 
δυστυχώς αγνοούν ή δέν θέλουν νά πράξουν 
ό,τι δύναται νά συντέλεση Ορησκευτικώς, 
πολιτικώς καϊ ηθικώς έπϊ τής αναπλάσεως 
τοΰ λαοΰ. Δέν δυνάμεθα επίσης νά μή έκ· 
φράσωμεν καϊ τήν λύπην μας έπί τη άναλ· 
γησία τών ευάριθμων εκείνων μελών, τών 
καΟυστερούντων εις τό ταμεΐον τής είρημε-
νης συντεχνίας τόν όβολόν των. 

"Ας σπεύσωσιν όθεν πάσαι αί συντεχνία! 
νά μιμηΟώσι τό παράδειγμα τών έν Αθήναις 
Κουρέων, όπως ούτω άναπλασΟώμεν και 
•σωΟώμεν μόνοι μας, άφοΰ δέν υπάρχει έλπϊς 
νά σώ;ωσιν ήμας καϊ τήν Πατρίδα οί περι 
φανείς πολιτικοί μας, οί δΓ όνου σκιάν καθ 
έκάστην σκιαμαχοΰντες. 

Ποιος έκ τών βουλευτών σου δύναται νά είπη τόσα, 
"Οσα εϊμπορεί νά λέγη ή ακούραστος μου γλώσσα ·, 
Έ γ ώ μόνος, ώ Βουλή μου, εις τόν συνεχή σου σάλον 
"Υμνησα λαμπρώς τόν ένα, καϊ εξύβρισα τόν άλλον. 
Έπολέμησα γενναίως . . . ουδέ ένα έφοβήΟην, 

Πλην ποτέ δέν ένικήθην. 

Δέν θέ νά σέ ίδη πλέον ό μεγάλος επιστήμων ! 
Τώρα Ο' άναβή τό βήμα τοΰ «Αιώνος» ό ΦΓλήμων, 
"Οστις ουδέ μίαν λέξιν νά άρθρωση δέν είξεύρει 
Καϊ δέν εϊμπορεί καμμίαν έπιχείρησιν νά εύρη. 
θ έ νά λέγη ό,τι εύρη, χι ό καθείς θά τόν άκούη, 
Κι' ούτε εις δέν θά ύπάρχη δια νά τόν άντικρούη. 

θρήνησον και σύ, «Στοά μου», τόν γενναίο ν πα7^αις;ήν σου, 
Τόν καλόν σου Μεσσηνέζην, τήν ζωήν καϊ τήν ψυχήν σου. 
θρήνησον τόν Μεσσηνέζην, τόν στερράν δελτιογράφον, 
"Οστις έμελλε ν' άνοιξη τοΰ «Αιώνος» βαθύν τάφον, 
Καϊ τρανώς νά άποδείξη τόν Φιλήμονα ώ ς κοΰφον, 

Ώ ς άγράμματον καϊ μποΰφον. 

Έχολώθη ή ψυχή μου . . . έμεινε βωβόν τό στόμα, 
Κ' είμαι άψυχος καϊ κρύος ώς άποθαμμένον πτώμα. 
"Εχασα τήν πρώτην ρώμην καϊ τήν γλώσσαν τήν νευρώδη, 
Κ' όλα φαίνονται εμπρός μου σκοτεινά καϊ ακανθώδη. 
Κ' όταν τήν χρυσήν μου πέναν εις τάς χεϊράς μου αρπάζω, 

Έκ ψυχής αναστενάζω. 

Βουλευτής άν έγενόμην, πόση τότε καϊ οποία 
Τιμή, δόξα 'ς τής «Στοάς μου» τά μακροσκελή δελτία* 
Τοΰ «Αιώνος» ό ΦΓλήμων πόσα ήθελε νά πάθη, 
Πόσα έκ τοΰ στόματος μου ήθελε σοφά νά μάθη. 
θ έ νά έπαυε αμέσως εις τό βήμα νά ώμίλει, 
"Οταν έβλεπε ν' ανοίγω τά κεραυνοβόλα χε ίλη . 

Προς σας στρέφω τόν καλόν μου, συμπολΐται, λόγον ήδη, 
Καϊ έχάσατε, σας λέγω, τό ώραΐόν σας στολίδι. 
Σας έοούλωσαν τά ώτα, καϊ σας έδεσαν τάς χείρας, 
Καϊ έίώσατε την ψήφον εις στηλίτας όλετήρας. 
Πλήν τό έγκλημα σας τοΰτο τό βαρύ θά αίσθανΟήτε, 
Καϊ πικρά θά κλαύσετ' όλοι, Αίγιεϊς μου συμπολΐται. 

Δ*.5ακττ·/ώτατο·ι έ^όΟη μάθημα άπό τό ι 
λαόν τής επαρχίας Κ>.λαμώ< εις τόν ρήτο
ρα τών Νεκρών κ. Δ. Τ νάνεν δικηγόρον, τόν 
τοσοΰτον εϊς τάς συ ε·.3ή·;ε'.ς τών συμπολι
τών του /αταπε-όντα, συνεπεία τοΰ δουλι
κού εκείνου λό ΌΊ όν κατά τήν ήμέραν τοΰ 
αγίου Γεωργίου έξεφώνησε, καϊ τής άστα
του πο'.ιτικής ή» έδειξε πριν έτι έκλεχθή 
αντιπρόσωπος. ΪΓέρισυ απέτυχε δι" έπτά μό
νον ψήφους, εφέτος δέ δια τριακόσιους πε
ρίπου. . Τό τοιοΟτον, τιστεύομε·,1, ότι θέλει 
τόν συνετίσει καϊ τόν κατάστησε: πολίτην 
χρηστόν μέ αρχάς υγιείς καϊ στερεάς, καϊ 
ούχϊ νά ακόλουθη ώς ήλιοτρόπιον τόν ήλιον 
πάσης εξουσίας. Τό καθ" ήμας, ήΟέλομεν 
συμβουλεύσει αυτόν νά παραιτηθή διά παν
τός τοΰ πολιτικού σταδίου, άφοΰ καϊ τρίτην 
ήδη φοράν άπέτυχεν οικτρότατα, καϊ νά έ-
πιοο'η εις τό δικηγορίκόν του έπα γελμα, 
εις τό όποιον ει ε προορισμένος. Επίσης οϊ-
κτρώς απέτυχε καϊ ό δεινός ψευδολόγος καϊ 
Ικγονος τοΰ Παπαφλέσσα, Κώνστας Φλέ : -
σας, όστις κατά τήν διάρκειαν τών έκλονών 
έτηλεγράφε: πρός τήν Κυβέρνησιν ό,τι 
εϊς τόν ύπνον του έβλεπεν. '(.) δέ στηλίτης 
Ζαρκος, όστις είχε τήν κυνικήν άναί;ειαν 
νά Οέ -η κάλπην εναντίον καϊ τών συμβου
λών τών οικείων του, έλαβε καθ" όλην ττιν 
έπαρχίαν επτακόσιους μόνον ψήφους, έξ ών 
τάς 119 τω προσέφερεν ό χρυσογελέκης 
Τάσης τής Άλαγονίας . Ιδού πώς ή επαρ
χία Καλαμών τιμωρεί καϊ στιγματίζει τούς 
καταπατήσαντας τόν όρκον των και κατα-
προδώσαντας τήν Πατρίδα αντιπροσώπους 
της. Ιδού πώς τιμωρεί τούς ψευδοφιλελευ-
Οέρους καϊ ψευδολόγους, τούς εκμεταλλευ
όμενους λίαν τεχνηέντως τήν εύπιστίαν 
τών απλοϊκών. 

Συνιστώμεν εις τόν έπϊ τών Οίκονο 

κου, διότι, ώς γραμματεύς τής Εφορίας Κα
λαμών, δέν ηθέλησε νά ύπακούση εις τάς 
βρέξεις τών κομματαρνών του. Πιςεύομεν, 

Η ε τ ι μ ε ζ ά ς δέν Οέλ: ο:ι ο κ. κωφεύσει προς 
~. · παρακλησιν μας ταύτη· , και ΓΛΊ.ν. έπα 
ναφέρει όσον τάχιον ε:ς τήν Οέσιν του τόν 
άδικηΟέντα τοΰτο; ύπάλλη'λον, όστις έπϊ 
πολύν χρόνον τιμίως καϊ εύσυνειδήτως έξε-
πλήρωσε τό καίήχόν του. 

— Ό νέος τών Πατρών Δήμαρχος κ. 
1:ε;. Καλτμογδάρτης, έδημοσίευσε κατ' αύ-
τάς τό πράς τούς τυνίημότας του άπαιτού-

άναλαμβάνεΐ' τήν διοίκησιν τοΰ Δήμου εις 
λίαν δυσχερείς περιστάσεις, πλήν πιστεύει 
ότι θά δυ η. ! η ευκόλως νά υπερπήδηση τά 
προσκόμματα και άνταποκριΟή εις τάς προσ-
οοκίας τών εκλογέων του. Όμολογεϊ επίσης 
ότι παραλαμβάνει τό δημοτ. ταμεΐον κενόν, 
καϊ ότι μέχρι τέλους τοΰ λογιστικού έτους 
Οά είσπραξη κατά τόν προΰπολογισμόν δρ. 
277 ,749 , Οά έξοδεύση δέ είς μισθοδοσίας, 
εις πληρωμήν ενταλμάτων τοΰ 1874 καϊ 
1873 δυνάμει τελεσιδίκων αποφάσεων, καϊ 
εις τάς δύω δόσεις τοΰ δανείου τής Πιστω-
τικήν Τρατέ /ης , τ" όλον δρ. 547 ,417 , ήτοι 
276 ,668 περιπλέον τών εσόδων, άς δέν λέ
γει πόθεν Οά πορισθη ή τίνι τρόπω Οά κά
λυψη . Υπόσχεται ότι Οά αφιέρωση άπάσας 
τάς δυνάμεις του υπέρ τών συμφερόντων τοΰ 
Δήμου· δέν υπόσχεται όμως καϊ τήν έκτέ-
λεσιν έργων ανωτέρων τών οικονομικών δυ
νάμεων τοΰ Δήμου, ουδέ Οά επιχείρηση ποτέ 
τοιαύτα πρός βλάβην αύτοΰ. θά Οεωρή κα
τά τήν διάρκειαν τής δημαρχίας του απαν
τ ά ς τούς συνδημότας του φίλους, καϊ Οά 
π α ρ έ χ η ανεξαιρέτως αύτοΐς πάσαν έ'ννομον 
καϊ δικαίαν προστασίαν. Έν γένει τό πρό
γραμμα τοΰ κ. Καλαμογδάρτου γέμει όλως 
πατριωτικών προθέσεων. Είθε όμως νά τη 

μικών ύπουργόν τόν κ. Π. Σπετζόπουλον, \ ρη^ώστιν άπαρεγκλίτως τα έν το) προγράμ-
αρχαΐον, τιμιώτατον οίκονομικόν ύπάλλη- ^ α τ ί ' Ϊ Ί α 0 υ τ ω ζύΨε?ΨΤί ° Δήμος Πατρών, 
λον, παυΟέντα, κακη μοίρα, έπί τής ύπουρ- — Ό καλαντζής Νικουτόπουλος άνανω-
γείας τοΰ Βούλγαρη, ύπό τοΰ ς-ηλίτου Ζάρ- ρήσας νύκτωρ έκ Γορτυνίας, όπως άποφύγη 

τάς κωδωνοκρουσίας τών συμπατριωτών του, 
οιτίνες πρός μεγάλην του τιμήν ήΟελον πρά
ξει τοΰτο, άφίχΟη τήν παρελ. Κυριακήν δ:, 
τοΰ Καλαμακίου ένταΰθα, όπου τόν επεσκέ
φθησαν αύΟωρεί πάντες οί πολυπληθείς • 
λοι του καλαντζίδες καϊ μπαλωματίδες προ
εξάρχοντος τοΰ συντάκτου τοΰ γέρο-.:·-
«Πρωϊνοΰ», συ/νλυπηθέντες αύτώ έπϊ τη 
ποτυχία του, καϊ καταμεμφθέντες τήν πα-
ράνομον τοΰ Τρικούπη Κυβέρνησιν, ήτις α
πέκλεισε τόν π ε ρ ι φ α ν ή Βασίλη διά τ ' 
βίας καϊ τής λόγχης ! Τήν δ' έπιοΰσαν Δευ
τέραν άνεχώρησε κατεσπευσμένως διά τό 
έν Αίγίνη άσκητήριον τοΰ πατριάρχου τών 
στηλητών, όπως μετ' εκείνου κλαύση τήν 
άνεπανόρθωτον συμφοράν του. 

— Κατά τόν «Φοίνικα» τ ώ ν Π α τ ιώ 
βουλ. εκλογή τοΰ δήμου Έρρινιών τ. 
βλήΟη ως άκυρος, οσον άφορα τόν στη ί 
Πατρινόν, διότι έβεβαιώΟη δΓ άνακρι 
εκθέσεως, ότι ή κάλπη τοΰ κάλπικου 
λευτοΰ είχε φραχΟή κατά τήν ό •. 
Ό χ ι , ώστε πάντα τά σφαιρίδια είσή. 
τό Ναί. Ούτω έκατώρΟωσε νά λάβη τ.: 
ψήφους τό ψοφήμι τοΰ ΤνΟυμπέ κα' 
περβη τον χ. Μπουκαούρην, όστις Οεω ί 
ό γνήσιος τών Πατρέων αντιπρόσωπος, 
στεύομεν, ότι οί νέοι αντιπρόσωποι όν 
επιτρέψουν νά συγκαταριθμηθή μετ' αύ 
είς νόθος βουλευτής, εις όστις διά τ η : 
φου του επεδίωξε τόν θάνατον τοΰ πο/>: 
ματός μας, μία τέλος λέπρα, ήτις, ά 
ταχέως δέν άποπεμφθή έκεΐσε, θά μο/ν. 
τούς πάντας. 

— Εις τό δοχεΐον πάσης ψευδολογίας, 
τόν «Πρωινόν Κήρυκα», όπου άποστέλλου 
πάντες οί καραβοτσακισμένοι τά παράπονο 
των, άτινα δημοσιεύονται παραχρήμα, συνο
δευόμενα μάλιστα καϊ μέ σ ο φ ά ς παρατη
ρήσεις τοϋ^έροΊτος συντάκτου, έδημοσιεύΟη 
μία έκ Σπάρτης αλληλογραφία φέρουσα τί
τλο ν «ό θρίαμβος τών εφορευτικών επιτρο
πών »καϊύπογραφήν ε ί ς Σ π α ρ τ ι ά τ η ς . Έν 
αύτη βλέπει τις ό,τι ημπορεί νά φαντασΟη 
κεφαλή Γιάννη καϊμάλις·α ντετόρου. Ήμε ΐς , 
άναγνώσαντες έν μέρει τήν δοκτορικήν έκεί-

0 ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΑΑΣΟΠΟΥΑΟΥ. 
"Ωχ! κΓ άν αρχ ίσω νά τά πώ τά πάθη μου τραγούδια, 

Ή μαύρη γης μαραίνεται, δέν 'βγάζει πιά λουλούδια. 
"Ωχ! κΓ άν αρχίσω νά τά 'πώ τά τόσα βάσανα μου, 

Ευθύς ή μαύρη κόλασι ανοίγεται 'μπροστά μου, 
Κ' ό ουρανός σκοτίζεται, μέ σύννεφα Οολώ ει, 
Καϊ παύει τό τραγοΰδί του τό έρημο τ ' αηδόνι. 

Μαΰρος καϋμός τά στήθια μου αδιάκοπα μοΰ τρώγει. 
Άφήστέ με τό ύστερο νά ψάλλω μοιρολόγι, 
Νά 'θυμηΤώ για μιά στιγμή τά χρόνια μου τά πρώτα, 
Ποΰ έπερνοΰσα ό φτωχός πάντα ζωή καϊ κόττα. 
'Αφήστέ με,^ άφήστέ με άπ' τήν καρδιά νά κλάψω, 
Καϊ μαΰρο δώστε μου χαρτί τά πάθη μου νά γράψω. 

Άλλοίμονο 'ς τόν άνθρωπο ποΰ σ' όνειρα πιστεύει, 
Καϊ μεγαλεία ψεύτικα, ανύπαρκτα γυρεύει. 
Άλλοίμονο σ' έκείνονε ποΰ τρέφεται μ' ελπίδες, 
Και έξαφνα ευρίσκεται σ' αγκάθια κΓ άτσικνίδες. 
Χάνει τά πρώτα όνειρα, καϊ όλα του τά χάνει, 
&αί χάσκει ό κακόμοιρος δέν 'ξεύρει τί νά κάνει. 

Έτσ ι κ' έγώ έπίστευα . . . κ' ήταν νά μή πιστέψω, 
Πώς βουλευτής μέ τούμπανα κ' έγώ δέν θά χορέψω ; 
Έπίστευα, έπίστευα, κ' έλεγα χωρίς ά λ λ ο 
Πώς βουλευτής τρικούβερτος κ' έγώ θέ νά προβάλλω· 
ΚΓ απάνω ποΰ έβγήκανε τ ' Αύγουστιανά τά σΰκα, 
Έκαταμασκαρεύτηκα, καϊ βουλευτής δέν 'βγήκα. 

"Αχ! πανε η δασκάλαις μου . . αχ ! παν' οί δεσποτάδες, 
Π' απάνω τους δέν άφησα δυώ κάλπικους παράδες. 
Φαντάσου σαν τ ' ακούσουνε, καϊ τί δέν θά είποΰνε ; 
'Σ τόν κόρφο τους Οά φτύσουνε, Οά σταυροκοπηΟοϋνί, 
ΚΓ ό ένας εις τόν άλλονε ευθύς θά δώση χέρι, 
Καϊ θέ νά μ' άφορίσουνε όλοι οί καλόγεροι. 

Καϋμένε Βαλασόπουλε, όλα φασκέλωσέ τα , 
Και έ'λα μέ τόν δύστυχο τόν φίλο σου Τριγγέτα, 
Καϊ μέ τό Νικουτόπουλο καϊ μοιρολόγ' αρχίνα, 
Καϊ εύρε τρύπα νά κρυφΟης καϊ φύγ' άπ' τήν Α θ ή ν α . 
Γραφτό, γραφτό σοΰ ήτανε αυτό τό ρεζιλίκι, 
Ρίά μείνης, κακορρίζικε, χωρίς βουλεντιλίκι, 



νην σ υ ν τ α γ ή ν κα'. >»«τάλτ•ζΉ'ίχις ύπό 
-ρομερας ναυτιάσεως, δεν ήουνήβημεν να έ -
νοήσωιχεν τί διά ταύτης θέλει νά είτη, δια 
τούτο έριοτώμεν τόν κρουσάρον τών Αρχιε
ρέων νά μας είπη, τίνα έξ όσων γράφει νά 
"ίστεύσωμεν; τα μετά τας έκλογάς είς τό 
Πρωί->όν όογειον, η τα προ τών ε κ λ ο γ ώ ν 
είς το έγχώριον σοβαρόν όργανον του τήν 
« Ή ώ » , ήτις όιετυμπάνιζεν ότι ε γ γ ύ ς εϊνε ή 
21 "Ιουλίου, καθ' ην Θά έβλεπον οί άντίθε-
τβί του πόσον ήζελον ώφελη'.ή έκ τών λι-
β ίλλων και τών άναισγυντιών των ; Πις·εύ-
ομεν, ότι 6ά απάντηση είς τοΰτο, διότι πι
θανόν νά εύρεΟώσι τινές ιδιότροποι και νά 
τόν χαρακτήρησωσιν ώ ς γελοίβν. 

— Έν Πάτραις έν μέση αγορά ε ς Κε-
©αλλήν έφόνευσε δεκαοκταετή παΐια δΓ ό
λως άσήμαντον αφορμή ν ό φονεύς συνελή
φθη αμέσως. Είς δέ τό -/ωρίον Μπού.-ουρη 
τοΰ δήμου Δύμης, ό γυναικάδελφος του 
παφην δημάρχου επιτεθείς κατά τών Θεο-
δωροπούλων, πατρός και υίοΰ, και ενός τρί
του, ηθέλησε νά τούς φονεύση, διότι δέν έ-
γένοντο πολιτικοί φίλοι του, άλλ ' ατυχώς 
έφονεύθη εκείνος παρ' άλλου, οίοέΘεοδω-
ρόπουλοι έτραυματίσθησαν επικινδύνως όιά 
μαχαιρών και πελέκεων ύπό τών συντρόφων 
τοΰ φονευθέντος. 

— Κατά τάς έξωτερικάς είδήτεις, οί 
Έρζεγοβινιοι άρνηθέντες ν 1 άποτίσωσι τόν 
προς τήν κυρίαρχον Υ. Πύλην νενομισμένο·. 
φόρον έστασίοτσαν. Τό μικροϋ λόγου τοΰτο 
χίνημα επαυξάνει καθ' έκάστην. Σύμπας ό 
τύπος τής Σερβίας κα ίΒλαν ί : ς εξεγείρει 
τό έθνικόν φρόνημα τοΰ λαοΰ και υποθάλπει 
τής φιλοπατρίας τό αίσθημα. Διό Σέρβοι, 
Κροάται, Δαλμάται και Μαυροβούνιοι ύπό 
πυρετού υπέρ τών Έρζεγοβινίων κατελή
φθησαν, και αθρόοι είς τάς τάξεις τών επα
ναστατών προσέρχονται έθελονναί, όπως 
ύπηρετήσωσιν υπέρ τής αίσιας έκβάσεως 
τοΰ έθνικοΰ αγώνος. 

— Παρακαλείται ό ελληνοδιδάσκαλος κ 
Ί ω . Βέσης, νά έλθη είς τό γραφεϊόν μας, 
έ'πως λάβη έπιστολήν του τινά λίαν κατε-
πείγουσαν. 

Δέκα από τά παιδιά μου 
Επέτυχαν . . μόνον δέκα . . 

Καλέ εΐν' αλήθεια τοΰτο ; 
"Αχ! θά φύγω γιά τή Μέκκα. 

Δέν 'μπορώ είς τήν Ε λ λ ά δ α 

Ούτε μιά στιγμή νά μείνω, 

Πάω μέσα 'ς τήν Περσία, 

Μήπως και σατράπης γείνω, 

ΚΓ αναστήσω τά παιδιά μου, 
Ηοΰ τά 'πήρε τό π ο τ ά μ ι . . . 

Τότε δά ευθύς θά κάμω 
Τόν Γιαννάκη μου Ίσλάμη, 

Κα Βεζύρη τό γαμπρό μου 

Νά τόν Ι χ ω πλάγι πλάγ ι , 

Και εύνοϋχο τόν Τριγγέτα 

'Σ τό μεγάλο μου σεράγι. 

Ο ΒΟΑΤΕΡΡΑΣ. 
Τ ' εΐν' αυτή ή δυστυχία κ' ή φουρτούνα ή μεγάλη, 

"Οπου έφερες, βρέ Βοΰλτσε, 'ς τοΰ Βολτέρρα τό κεφάλι; 
Ντιπ ρεντίκολο τό μαΰρο μ' έκαμες μέσα 'ς τή χώρα, 
Και τή σκούφια του κανένας δέν μοΰ 'βγάζει πλέον τώρα. 
Ούλοι μ' έχουν καραγκιόζη . . δέν μοΰ ρίχνουν ενα μάτι, 
Και οί φίλοι μου ακόμα μοΰ γυρίζουνε τήν πλάτη . 

Γιαμά έξη χιλιάδες είς τό όχι ψήφους 'πήρα, 
Και άν εξακόσιοι τόσοι άπ ' τήν εναντία σπείρα 
Δέν μοΰ ρίχναν άσπρο ψήφο άπό λύπη κ' εύσπλαγχνία, 
Τότε νάβλεπες φουρτούνα, και κακό, και δυστυχία. 
Δέν θά μόυδίν' ένας ψήφο είς τό Ναι τοΰ κακομοίρη, 
Και καλό θά έγεινόταν και σωστό τό πανηγύρι. 

"Αν και έκαμες τά πάντα . . 'κίνησες τήν κάθε πέτρα, 
Κ' έβαλες, γ ιαμά, είς πράξιν ουλα, ουλά σου τά μέτρα, 
Κ ' ήσουν πρόεδρος ακόμα τής επιτροπής 'ς τή χώρα, 
Και 'ς τής εκλογής τόν τόπο ευρισκόσουν κάθε ώρα, 
Και τό χέρι σου 'μποροΰσε. καλπονόθεψι νά κάνη, 
Γ£βύ στάθηκες σαν νάχας , Β»άν μεγάλο χαξοανι. 

Κι ' άμα ήλθε τέλος πάντων και ή ύστερη ήμερα, 
Και ή κάλπαις έκλεισθήκαν, γ ιαμά, ούλαις πέρα πέρα, 
Τήν μεγάλ ' υπογραφή σου δέν έντράπηκες νά δώσι^ς, 
Κ' ώς καλήν τήν έκλογήν μου μ' ούλουνούς νά βεβαίωσης, 
Ένώ έπρεπε νά σκούξης, άπό τό θυμό νά σκάσης, 
Και νά 'πί;ς, και νά κηρύξ^ς πώς γεινήκαν επεμβάσεις; 

"Οσα λέγουν οί όγτροί μας έγειναν αλήθεια τ ώ ρ α . . . 
"Εχουν δίκαιο νά λέγουν μές' 'ς τής Ζάκυνθος τή χώρα, 
Πώς ή άγια πεντάδα ένα φίλο πιά δέν έχει, 
Ούλοι πλέον τήν άφηκαν και κανείς δέν τήν συντρέχει. 
Μοναχοί μας, μοναχοί μας έγεινήκαμε ρεζίλι, 
Και μας κρέμασαν κουδούνια οί οχτροί μας καί οί φίλοι. 

Μασκαρεύτηκες, βρε Βοΰλτσε . . . άλλά Οχι έσύ μόνο' 
Έμασκάρεψες κ' έμενα, όπου νάχης κακό χρόνο. 
Ποιο δαιμόνιο έμπήκε 'ς τό κεφάλι σου μεγάλο, 
Καί έμε τό μαΰρο κάλπη μ' έκατάφερες νά βάλλω ; 
"Αχ ! μ' επήρες 'ς τό λαιμό σου, καί δέν 'ξεύρω τί νά γείνω» 
'Απ' τή Ζάκυνθο πιά φεύγω χα: υγεία σοϋ άφίνω. 


