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πατρός αυτού, έξ ης ουδόλως επέστρεψε πρός τους δέστατον νά ερχησΟε νά συστηθήτε' μέ ένα έργο
άνδρας του, οιτινβς βεβαίως, θά κατεστρέφοντο, τό όποιον και πας άλλος, ίσως και έπιτυχέστερι
άν μί£ 5 γενναίος αξιωματικός Ζέρβας έσωζεν υμών θά έπιτε7νέση", καί νά άξιήτε έπειτα νά c
Ώς ε/. τής μεγάλης καί ανεπανόρθωτου χατα- αυτούς.
γήση ό Κυριάκος οιά τά κολοσσιαία αληθώς εργ
στροφ,ης, ήν έπέφερον εις το τυπογραφεϊόν μας οί
Ό Σούτσος, Συμπολϊται, εΐν' ά?.ηθές ότι έπλη- άτινα ουχί εις ξένον δήμον ή ώς μηχανικός έ
άνθρωποι του υιού του στρατηγού Σούτσου, του ν;ώδη έν Θεσσαλία, αλλά πού ; Μίαν ώραν μακράν μισθός, ά λ λ ά ως δήμαρ-/ος επετέλεσεν έν αύ*
υποψηφίου αυτού δημάρχου της πρωτευούσης, τού πϊδίου της μάχης. Λέγουσι δέ όι όπαδοι του, τούτω τ ω δήμω αυτού, ούτινος τους ψήφους έι
δι' όσα εναντίον του γράφομεν, κρίνοντες αυτόν οΐτινες βεβαίως δέν εΐνε και εχθροί του, ότι αυτός ζητει'.
ώς όλως άκατάλληλον δια δημοτικόν άρχοντα ούτος έπλήγωσεν εαυτόν, όπως ευρη πρόφασιν,ίνα
Πρός τούτοις, είπε μ ας,δέν εΐνε, άν Οχι μωρι
ώς τούτο άπεδείξαμεν δια πραγμάτων, άποβα*ίνε{ έκ τήςεπαναστάσεως άποσυρθή ! !
μείρακιώδες τό εύχαριστήριον έ/εΐνο πάλιν τών δ
αδύνατος ή εχδρσις του τε Αριστοφάνους και Άρ·
Συμπολϊται, δεν ψευδόμεΟα, διότι αυτά ταύτα τριών Καρυσταίων, οίτινίς σε εύχαριστοΰσι, διι.
^ιλόχου τήν εβδομάδα αυτήν ως και την προσεχή καί άλλοτε έγράψαμεν κατά πρόσωπον τού Δ. εν καιρώ ν υ κ τ ό ς έπεθεώρησας απλώς τόν λΐ[.
Πιστεύομεν ότι οί συνδρομηταί μας ϋέλουσ; φα Σούτσιυ, όστις ούίέποτε άπετόλμησε νά μας δια να των, (Δυγκέως οφθαλμούς Οά έχητε) διακινί
νή επιεικείς εις ήμ3ς οιά τήν κιθυστίρησιν -ni ψεύση,ούτε καν με ανωνύμους δίατριβάς", ώς συν- νεύσας τήν π ο λ ύ τ ι μ ο ν ζωήν σ ο υ ;
σάοων" φ ύ λ λ ω ν .
"Ετι δέ δέν μας λέγεις,πού ξεφύτρωσε παλι
ειΟίζει,γινώσκων τά εις χείρας μας πειστήρια της
Η ΑΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
τραγελαφικόν έκεινο άνώνυμον εύχαριστήρι
άνανδρου αυτού έν Ηεσσαλία διαγωγής.
Ίδοι, Συμπολϊται, τά έ> Θεσσαλία κατορθώ τών έν Σμύρνη Αθηναίων, οίτινες έκδηλούσι τ
ματα ιού Σούτσου, έπί τί] βάσει τών οποίων έρ- χαράν των οιά τήν υποψηφιότητα σ ο υ ; Επήγα
γεται ομπορρημον'ών,ϊνατήν δημοτική"* αρχήν τής εις τήν Σμυρνην σ ε ι ς ; οίδέ Σμυρναίοι Άθηναϊ
Ο ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
ανώνυμο: πάντοτε, δέν μας λ έ γ ε τ ε , παρακάλι
πρωτειούσης έκ-:ορθήσ]Γ,.'
Κ Α Ι ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΑΥΤΟΥ.
Ά λ . ' έρωτώμεν τόν Δ. Σούτσον, ό τίτλος τού μεν, άπό τόν Φααουλα κατάγονται ή από τ
έπαναίτάτου, όν γιλιάδεΓ απέκτησαν, πολύ γεν Πλάκα ; Άπορούμεν, μ,ά τήν άλήΟειαν, πώς ί
ναιότεβον αύτοϋ πολεαήσαντες, νομίζει όττ εΐνε I μας έφερες και ευχαριστήρια, τά ανώνυμα èwo
Σ ύ μ " ο λ î τ 11 !
,.
'
.1 ται,· τών
- ·έν "Πεκίνω,
^Βορείω
' "Πόλω,
'-'
»έν· Ίαπω^
·»
Οί άρ-/ αίοΐ έλεγον. ά ν δ ρ α ά ρ y ή δ ε ί /. ν υ ιυστα·ι/.ον οημαρχικου άρχοντος ,
vai Νέα "Ολλανδία Αθηναίων, άτινα βεβαίως ήΙ
σ f και τον μ à Κυριακόν ή άρ-ζή^είειξεν όποιος
"ΕχϊστοΓ τών Ε λ λ ή ν ω ν , Σούτσε, εχει πολύ λατε διενεργήσει καί εκεί, άν καιρόν είχετε.
εΐ^ε, τόν δέ Σούτσον δεικνύει oùyt πλέον αρχή τις μεγαλειτέραν από σέ φιλοπατρίαν και θάρρος,·
Δέν σβίς φαί-νονται καταγέλαστα πάντα ταύι
δημοσία, ά λ λ ' αυτός ούτος ό δημόσιος του 3ίος όπως έν καιρώ εύθέτω ύπερασπιοΟϊί τήν πα'τρίοα κ. Σούτσε, καί ελεεινά τά έν τί) κ'Εφημερίδΐϊ κι
ό·» πάντοτε επέδειξε /.αι έπιδει/.'-ύει κατά;τάς ήμέ του, ού-/' Φαναριωτικώς, ώς σύ, άλλ' έλληνοπρε έκάστην δημοσιευόμενα υβρεολόγια, έπί μισθ
είσαι δε καταγέ"λαστος ερχόμενος με το
πω
ρας ταύτας των εκλογών.
έ π αν α σ τ α τ ι λ ί κ ι σου νά μας έπιβληθης ώς τών άνωνύμο>·» πάντοτε δημοτών ·,
Ό κ. Δ. Σούτσος, ΣυμποΛϊται, έλκε'. τήν χατα άρχων δημοτικός, διότι τότε ό Καραβίδας, ό έν
"Ηδη είπε μας καί τούτο· δέν ευρίσκεις κάπ
γ ω f/jv έκ του σκυλολογίου των Φανϊριωτώ ϊ-,τώ Κρήτη πληγωθείς, Οα ε^ε πολύ περίσσοτέρας πα έντροπήν-và περιέρχησΟεύμεις τε καί ό γηραιός τ
ανθρώπων εκείνων, όΐτινες πάν μέσον·μ;τηλΟο ρά σί δημοτικού άργοντος αξιώσεις.
IΡ*Ρ j τήο δ5ζ δίκην επαιτών τά ταβερνεϊα καί τους
πρός καταστροφή ν των -αντιπάλων των, κοί οιτι
Μετά τούτο, έργεσαι, Σούτσί. ώς μικροπρεπής, κους τών πτωχότερων πολιτών, πρός άγραν έ\
νες είσιν οί διαφΟορεις του εΛ/.η·-ισμοϋ. οί όολο μέ μιχρά χαί ευτελή συστατικά, τήλοθεν γέης ή καί ούδενός πολλάχις ψήφου; Λέγεται τοϋ
φόνο·, αυτού, οί ά/ρειότεροι χαί ελεεινότεροι των έ/.σ^ενδονιζόμενα χαί μέ ανώνυμα ευχαριστήρια, αξιοπρέπεια ;. σας τιμά τούτο ;
03ων οέρουσι τό ευγενές του "Ελ λ ην ο ς όνομα άτινα σύ αυτός διενεργείς, ν' αύτοσυστηθγ)ς.
'Λκούετε ο λ ί γ ο υ ς τινάς νά φωνασκώσιν υτ
Οί Φαναριώται, Συμπολίται, δέν εΐνε "Ελληνες
υμών,
καί κολα/.εύεσθε καί βαυκαλίζεσθε καί έλ
Σέ παραχαλοΰμεν, τί κοινέ ν υπάρχει μεταξύ
είσιν Ίησουίται, ταρτούφοι, όντα τέλος παντός τοϋ παλαίοϋδραγωγείου τής ΧαλλΙδος καί τού ζετε ; Φρούδα ταύτα πάντα. Οί φωνασκούντες ε
ονόματος άξια, ουχί όμως καί του του "Ελληνος Δήμου "Αθηναίων; Νομίζετε, αληθώς, ότι μέ πέν οί άνευ ψήφου μεθυσσοκόταβοι τ ή ς αγοράς.
Τοιούτος εΐνε χαί ό Δ. Σούτσος, όστις άποτολ τε δέκα ύπογραφάς Χαλκιδαίων μεθυσκομένων έν
Δέν εΐνε ταύτα, υιέ τού γηραιού Σούτσου,
μα να παραστή ενώπιον της πανελληνίου πρωτευ τω οίκω σας, θά ήδΰνασο νά εξαπάτησης όλόκλη- τιμα, ούδ' εις έντιμους έμπρέποντα. Εΐνε φα$
ούσης καί νά άξιοι τήν όημαρχικήν αυτής àpyήν ρρν τήν πρωτεύουσαν ;
μέσα ανδρών μεστών πονηρίας, ανδρών άναξί
Ά λ λ ' όποιος αυτός ό Δ. Σούτσος και όποια
'Λλλά δέν μας λέγετε πόσα προύπελογίσατε τής τού ανδρός ονομασίας !
μετέρχεται μέσα πρός έπιτυχίαν του σκοπού του ώς μηχανιχός διά τήν άποπεράτωαιν τού ίστορι·
Δέν αίσχύνεσαι δίκην άρχίτραμπούκου νά
Ακούσατε.
κοΰ σας υδραγωγείου, και πόσα έδαπανήθησαν έαΛ; Οησαι έπί κεφαλής αγοραίων ανθρώπων,και νά ι
Ό Δ. Σούτσος έν Θεσσαλία έγκατέλιιτε τό σώ τόοα, χωρίς τό έργον νά Ιλθη είς τό μέσον/άν, ριέρνησαι τάς α γ υ ι ά ς δίκην τυχοδιώχτου, ζητ
μα αυτού άνάνδρως εις Βελισσιώτα; άνευ οδηγού χαί ποσάκις έκρημνίσατε αυτό |κατά διαστήματα ; κραυγάζων υπέρ τού ιδίου έαυτοδ ;
Δέν έντρέπεται ό γηραιός πατήρ σου ώς ψω|.
xai άπήλθεν εις Όμβρεακήν πρός συνάντησιν τού "Επειτα ί έ ν ε*\·ε /ωμιχώτατον, ή μ3?.λον γελοιωΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ήτης νά τίεριέρχηταιτά τάΝ^νέίαχαΐτούς'οίκους
ών πολιτών, όπως ψήφους όπερ σο&Ίκλικαρήση ;
Πότε, Σοδτσεν συνέβησαν τοιαΰτα-όργια και το·
ούτοι φόνοι s i i Αθήνας κατά τ ας έχλογάς, όσοι
ήμερον, óre σύ έσνες τα θράσος Δημαοχος να έκεθ^ς;
Δεν εινε αίσχος έν μέση tvf πρωτευούσ^ να διεεργώνται αισχρότητας τοσαβται υπό τα όμματα
?σούτων ξένων, διότι ου καί μώ/ον άπετόλμησας
ΐ έκτεθΐϊς δήμαρχος;
Ή αναίδεια, μεθ' ής έ"πιζητε?ί να εξαγόρασης
ίύς ψήφρος των πολιτών, é συρφετός των άμαόν, ή αγορά ολοκλήρων ταββρνβίων, al δωροδοcct χαί τα άλλα κιβδηλα μέσα, άτινα έθηκες εις
έρνςιαν, δεν εΐνε «οταποο xal έλεεινοϋ χαραΕί)ρος ΙνΙειξις ;
Τέλος δεν είσαι σύ, όστις απέλυσες χαθ' ημών
χόσΐΐ$ σου ανθρωπάρια, άτινα καιροφυλακτοΟνι έπέιέεσον έν απουσία ημών έν τω τυπογραφεία)
χ; xoj χατέστρεψαν αυτό ;
Ποϋ ζώμεν, Σοϋτσε; ϊΐς τό Μαρόχον ή εις τους ι
>υλού ·, Φοβείσαι τήν φωνήν μας, StÓTt. αύτη βα-j
ηχσς έπληξε τά ώτα τών συμπολιτών μας, ους
α τ-ών μισθίων οργάνων σου ζητείς να έξαπαΤους άθλιους εκείνους δειλούς δολοφόνους, οΓνες ά*ετόλμησαν να πυροβολήσωσιν έν τ ω οίκω
ις χα! νά χαταστρέψωσι τήν περισυσίαν μας, Συ,
ιΰτσι, δεν εδέχθης χαι άπέχρυψας έν τω οιχω
υ χ*ί φιλοξενείς χαί τρέφεις *,
Αρνείσαι ότι ούτοι δεν παριο'ΐρύνΰνίΒαν παρά
0, και ότι έχ του οίχου σου δέν άπ1)λθον, όπως
Ίς καχοποιήσωσιν ;
Τοιούτος ών, αποτολμάς νά επιζητάς χα: έξουχν ; Και δεν θα γίνγ)ς τότε θηρίον ;
Συμπολ?ται.
Προσέχετε τούς Φαναριώτας. Etvs ίφεις, ους

ίερμαίνομεν εις τά στήθη μας,.ίνα .,ωογονηΟΙντες
πλήξωσιν ήμας.
'Ο Δ. Σούτσος εΐνε Φαναοιώτης. προσέχετε τον
ò'cptv και άναβοήσετε πάντες. Κάτω ο οαναρίωτισμός. Κάτω οί δολοφόνοι.

Μόλις-^θέληβα κ' έ γ ώ
ί\ά (ϊίλ-λω' εις τό χέρι
Της Δημαρχίας τος τιμάς,
Και ή Ευρώπη εις εμάς
Τά Γιάν\Λ« προσφέρει.
Βλέπετε πόσα άγα<£χ
Ή κάλπη μου σας φέρει;
Κι' αργότερο 'μέ τι χ α * »
Ή τΰχη θά κατρακυλά,
"Ενας θεός τό ξέρει.

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ.
Λ

Ζήτω, φωνάξετ' όλοι σας
Μαζυ με ενα στόμα·
Ζήτω, νά σκάσ' ó Κυριάκος,
Καί κάθε άνθρωπος κακός,
ΙΙούνε μ.' αύτο το κόμμα.

Ζήτω λοιπόν, φωνάζετε,
Τοΰ Σούτσου του γαλάντη*
Κι' άν τούτος Δήμαρχος γενΫ),
ανοίξουνε οί ουρανοί
Νά βρέξουνε διαμάντι.

Ε λ ά τ ε άπ' οπίσω μου
Ωσάν αρνάκια όλοι,
Και μ' όλα σας τά δυνατά
«Ζήτω καί τζούμ. ταρά τατά»
Φωνάζετε, διάβολοι.

Ν Ε Α ,

Ζήτω, μα Ζήτω δυνατό
Τοΰ Δημητράκη ίλοι,
Κι' αυτός Οά κάμγ) έν τιμί}
Παράδεισο σέ μια στιγμή
Τών Αθηνών τήν πόλι.

Ε ί ς δ η μ ό τ τ ς ανώνυμος έν τ | « Έφημερίδι » κατη
γορεί τον κ. Κυριαχόν, ό'τι έγένοτο παραίτιος να χάση
Ό δνίμος 2 5 0 χιλ. δραχμάς δια τήν. παραχώρησιν αοΰ οι
κοπέδου τοΰ νέου θεάτρου, ναθότι τούτο οέν άπεπεοατώθη. Ό δ η μ ό τ η ς δμως οίηος λησμονεί ότι είς τήν
άνέγερσιν τοΰ Θεάτρου έγένόναο μέτοχοι ο: έντιμώτεροι
καί. πλουσιώτεροι τών έν Αθήναις πολιτών καί αότή ή
εθνική δα τράπεζα, καί δτι ούτοι προτιμώσι να νάσωσι
τάς τ ε τ ρ ι α κ ο σ ί α ς χιλιάδας ^ραχμάς, αΐτινες κατηναλώδησαν μέχρι τούδε, παρά να άποπερατΛσωσιν αυτό.
Τ{ σοϋ πταίει, λοιπόν, κυρ ανώνυμε ί η μ ό τ α , δ ί η μ α ρ •/ος δταν συνώμωσαν οι βαθύπλοβτοι να γελάσουν αυτόν
aè ζημίαν ού σμικράν τοΰ ίδίου τ ω ν βαλαντίου. ; Κ α ί
δταν είς δήμαρχος, κυρ ανώνυμε, δέν εχει πίοτιν εις τήν
Έθνικήν Τράπεζαν καί είς τους έντιμωτέρους πολίτας
εις ποίον θα εχη ; Εις σε, νί είς τ ο ύ ; ασυστόλως Ψευδό
μενους δημότας καί μισθίους δημοσιογράφους; Δέν Ιντρέπεσθε, καϋμένοι, δέν έντρέπεσθε;

Έ λ α , τραμποϋχό μου, χαί σύ,
Καλέ μου νοικοκύρη,
Καί με· έμς τον τσελεπή,
θ α 'δήτε όλοι προκοπή,
Rai πλούτο καί χαίρι.
Ζήτω μονάχα σας ζητεί
Ό Σούτσος νά του πητε . . .
Λοιπόν καί σεις, αγαπητοί,
Είς τήν άπαίτησι αυτή
Φιλότιμοι φανήτε.

ΜΠΟΤΡΛΟΤΣΒΣ,ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑΣν
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θ,λουμε για τ8ν αφέντη τόν Δημητράκ,, ^
Εμπρός λοιπόν ατό μαύρο, εμπρός, ^
Αοστε του μαϋρο, μαϋρο, μ' όλη «
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