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*0 νόμος ό δημοτικός λέει, πώς όταν ενοΰς νοικοκύρη παν 
τά γαϊδούρια καί τοΰ φαν τ ’ αμπέλι, κα ί δέν ανάκαλυφτή ο 
γάϊοαρος εκείνος ποϋ τοΰκανε τή φθορά, υποχοεοϋται ο δ9[· 
μος νά τόν άποζημιώση. Τώρα τ ί συνέβηκε ; Έ πνιγε πέρσύ 
μιά κατσίκα, κ’ έφαγε ενα κλημ ατό φύλλο απο ενα «μπελ ι 
ένοΰς συμπολίτη μας ποϋ εχει τ ’ αμπέλι του όώ κατω στα 
αμπέλια.

Χαλασμός Κυρίου, μπήκαν λέει μέσα τά  γαδούρια,οί τράγοι 
τά πρόβατα καί όλα τά ζωντανά της γης. και τοϋ καταστρε- 
ψαν τ ’ αμπέλι. Φώρα μιά αναφορά στή δημαρχία περί απο- 
ζημίωσις καί δέν συμμαζεύεται,

Τό δημοτικό συμβούλιο δέν ξέρω πώς τάκανε καί έβγανε 
ένα μανιφέστο νά πληρώσουν οί Π λακιώτες, 800 νοικοκυρέοι 
τί,ν άποζημίωσι άπό 1,50 κάθε νοικοκύρης, πριξ σφιξ, και δια 
προσωπικής κρατήσεως. Καί τοΰς τραβούσαν τους ανθρώπους 
νωοίς νά ξέρουν γ ια τ ί πάλ ι εΐναι αΰτό τό κολόκουρο. Βρέ, 
κύριε Σηλυβριώτη, άφοϋ β νόμος λέει πώς ο δήμος υποχρεο- 
νεται νά άποζημιώση τόν ζημιωθέντα, γ ια τ ί συ εκανες σπορκο 
τοΰ; Π λακιώτες μοναχά ;

Ά φού θέλατε νά όφελήσετε τόν συμπολίτη μας μέ 800 
δρ. δέν βγένατε μ’ ενα μαντιλακι νά μαζεψετε χ ιλ ια ις οκτα- 
κόσαις ; ' 'Ά μ  θάρθη ό καιρός καί ή Πλάκα θά γίνη μαύρη 
πλάκα άπάνω στή κάλπη σου. Καί τ ί θά γ ίνωμε, κύριε με 
τό μεγάλο κεφάλι Σηλυβριώτη, δραγάτες όλοι νά φυλάμε 
άλλήλων τά αμπέλια χωρίς αμπέλια ναχωμε ; Ά ε ιν τ ε , μωρέ 
και πού θά μάς πας. ’Έ χει β καιρός γυρίσματα κ ι’ άνεβοκα- 
τεβάσματα.
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Α ντιπροχτές έγραψε ή Ν ία  ’’Εψημερ'ις πώς μιά κυρία έγύ- 
ριζε στήν πλατέα τοϋ Συντάγματος μέ δυό άλλα ις απάνω 
στήν άμαξα καρότσα ντυμένη μέ στολή λοχαγοϋ. Αΰτά τά  
γραψίματα δέν είναι έντιμης έφημερίδας καί σπουδαίας μά
λιστα , ποϋ διαβάζεται 3στερα άπό τόν Πα.Ιτ)ά)~^ρ(ύχο· Ας 
μάθη ή κυρία N ia Έ φημερΙς νά γράφη σοβαρώτερα καί νά μή 
θελη νά παίξη έν οΰ παικτοίς.

"Ας μάθη, οτι ή άξιότιμος κυρία γ ιά  τήν οποία έγραψε δέν 
εΐναι σουρλουλοΰ νά τήν κάνη θέμα στήν κοινωνία, άλλά είναι 
σπαρτιάτισσα άπό κείνες πού σούρνουν τά  κουμπούρια στή 
τσέπη, γυναίκα νοικοκυρά, γυναίκα ποΰ άν δέν τήν κρατούσε 
ό άντρας της θά ήχε τώρα σπαρμένα τά μυαλά σου κΰρ Καμ- 
πούρογλε νά πας χωρίς μυαλά στόν άλλο κόσμο. Καί τ ί σέ 
μέλλει, ρέ εσένα τ ί φοράει ή μιά κα ί τ ι φορεΐ ή άλλη ; Κριτή 
σέ κάναμε εσένα στά ροΰχα τών γυνα ικών μας άπάνω ; 
Βρικες ίσα ϊσα_ νά μού πειράξης τ·)ν καλλίτερη συνδρομήτριά 
μου. Έ χ ε  χάρι άδέ θά σοΰ δείχναμε μεϊς πώς γράφουν άρες 
μάρες. Μά ντ ίπ  κούτσουρο νά έγινες. "Αλλη φορά νά ησαί 
προσεχτικός, καί νά αή τά βάζης μέ τής έντιμες νοικοκυρά- 
δες, γ ιά  νά μή βρής τόν μπελά σου μέ τά δυό σου χέρια κου- . 
ρουνόμυαλε, χαζέ,' ποϋ ξέρεις νά κατηγορας τής άλλαις έφη- 
μερίδες πώς γράφουν ανοησιαις και δεν βλεπεις τής δικαιώ
σου κουταμάρες. Ά μ  *αλά σοΰ τάψαλε καί ή ' AxphxoJiC 
χτές, παλαβομαρία τοϋ διαβόλου. . Φτοΰ, συχαμένε.
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Κύριε Συντάχτη . Απόρησα πώς ενώ σέ ενα φύλλο σου S- 

γραφες πώς δέν πρέπει νά μεταχειριζώμαστε τήν λ έ ξ ι= π ώ ς : 
δέν μοΰσκασες— ώς αχρεία, τ ’ άλλο φύλλο τό είχες γεμάτο 
μέ πώς δέν μούσκασες. ’Έ χεις δίκαιο, διότι λες πώς ν; άρχ^ι 
σου είναι νά μήν εχης καμμία άρχδ, άρα θά πή πώς έχεις, 
άρ/ή, μοιάζεις σάν τοΰς άρχαίους εκείνους ποΰ ε λ εγ α ν=  Εμείς 
δέν πιστεύομε σέ τίποτα , =  άρα θα πή πώς επιστευαν σ.6. 
τίπο τα , έτσι μας τά πας καί σΰ, φάσκεις και αντιφασκεις.

Σημ . Πα.Ι. "Οχ άδερφέ καί σΰ μάς σκότισες μέ τής φιλο- 
ζοφίαις σου, έχεις νά μάς γράψης ποϋ είναι ακαθαρσίαις να 
βάνωμε τόν Μαγκούφη νά στείλη νά τής παστρέψη, μαλιστα,. 
άδέ άπό αΰτά τά οΰδέν πιστεύομε καί πιστεύομε τά ουόέν 
είμαστε πολλοί χοντροκέφαλοι καί τέτοια λεπτολογηματα  
δέν τά  χωρεΐ τό μεγάλο μας τό κεφάλι μέσα γ ια  να μή μάς 
σκάση. Καί πώς δέν μάς έσκασες κα ί σΰ μ’ αυτά ποϋ μ άς 
γράφεις. ____________ _
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Π ρωτόΐνπος επ ισ τολή . Πρός τον Σ υντάχτην τοϋ U a J y a r -



*

fywjror. ((Δόσετέ το περί καλώ διότι είναι άνάγκη .» Έ γώ  ό 
όποιας σοϋ γράφω έδιάβασχ τό φύλλο σου στό σιδηρόδρομο 
καί καταενθουσιάστηκα καί γράψε με συνδρομητή ταχέως καί 
στέλνε μου τό φύλλο. Έ γώ  έμαθα πώςήτανε συντάχτης ό 
Κουμάνταρο;, καί υστέρα ό Εΰστ. Σ. Βαξαβανέλης, τώρα ά
δερφέ ποΰ έμαθα πώς είσαι σΰ γράψεμε συνδρομητή καί νά 
πληρώσω δπου θελεις σέ γρόσα γερά. Κ  νόω ^Ιαύ.

Σημ . ΠαΛηανϋρ. Βρέ διαόλου γυ ιέ, ποιόν νά γράψω συν
δρομητή άφοΰ δέν υπάρχει ή υπογραφή σου άποκάτω, σέ ποιόν 
νά στέλνεται τό φύλλο; Ά μ  Χαρβαλιώτης μωρέ νά ήσαι.
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Π ά τ ρ κ .  Βρέ άδερφέ Π αλιάνθρωπε, αργά καί ποΰ ρί

χ νε ι; κάμμιά ματιά στή καταϋμένη μ α ; τήν Πάτρα νά ίή ς  
πώ ; τήν καταντησε ό Τρικούπη;, έδώ άδερφέ η σταφιδοκα- 
σέλε; είναι ο μόνο; πόρο; τών περισσοτέρων εργατικών, τώρα 
δμω; μ α ; άρχισαν καί μας φέρνουν χαζίρηκε; άπό τό Τριέ'τη 
σάν νά είμαστε κουλοί, καί τ ί νά κάνωμε μεϊς έδώ ποΰ ψο
φήσαμε άπό τήν πείνα; Έ γώ  είμαι εργατικός άνθρωπος καί 
φαμελίτης μέ 4 παιδιά (νά σοΰ ζήσουν), καί έβγαζα τό ψωμί 
μου μέ 5 καί 6 δρ. τή μέρα, τώρα μάς λέν οί έμποροι έρχε
στε νά καρφόνετε μέ δυό δραχμαίς τή μέρα, Αυτά b μαγ.- 
κούφης ό Τρικούπης δέν τά βλέπει μόνο φόρους ξέρει νά βά- 
νη, φώναξε, καϋμένε, Παληάνθρωπε, ποΰ είσαι κοντήτερα 
γ ια τ ί χαθήκαμε. 'Τ π ά ρ . υπογραφή.

Σ ημ . ΠαΛ. Σ’αΰτό δέν φταίει ό Τρικούπης ό δποϊος φταίει 
σ’ ολα, άλλ’ οί έμποροί σας ποΰ σας σκάρωσαν αΰτή τή δου- 1 
λε ιά , καί άπό τό άλλο μέρος τό κεφάλι τοΰ Τρικούπη ποΰ δέν 
έσκέφθηκε νά βάνη φόρο μεγάλο πρός ΰποστήριξι τής έγχω- 1 
ρίου βιομηχανίας. Βρέ τ ί τά θέλετε, αΰτός έχει σκοπό νά 
μάς ψοφήση, άλλά εμείς φάγαμε κάν καί κάν καί ένα θηριαν- 
θρωπο Τρικούπη δέν θά φάμε, ποΰ τάχασε καί δέν ξέρει πώς 
νά τά μπαλώση ;

Ά π ό  τόν φόρο τοΰ καπνοΰ καί τοΰ τσιγαροχάρτου έ ΐα ν -  
ταζότανε πώς θά πάρη 12 μιλιούνια κα ί πήρε ώς τώρα δώ
δεκα, μέ συμπάθεια κουράδες, ήγουν ίσα μέ δυό μελεούνια, 
καί έκανε δλους τους ρωμνηοΰς νά γίνουν σπιούνοι. Αΰπάς ό 
άνθρωπος, φα ίνετα ι, πώς δέν θά διάβασε κάμμιά άλλη ίστο- 
;ρία παρά τοΰ άδίκου πατέρα του. Αΰτό; νομίζει πώς είμαστε 
κν(όδαλα, καί αΰτός Κεδίβης τής Ε λλάδος, χωρίς νά συλλο
γιστεί δτι σκοτώσαμε καί Καποδίστριαις, καί διώξαμε καί 
"Οθωνας, καί Σπόνεκες καί δτι τοΰς πετροβολήσαμε δλους 
      ... ■ *

(7) Υ Π Ο Φ Τ Λ Λ ΙΣ

ΤΟ ΔΙΑΟΛΛΚΙ.
Ζ'.

Ά π ά νω  ποΰ ήθελε νά άπαντήση ό σιόρ Παντελής στή Μ α
ρουδίτσα, νά καί μπήκε μέσα στή κάμαρα ή πεθερά τοΰ σιόρ 
Ντελίριου ή 90 χρονών γρηά, μιά νταρντανογυναϊκα, υψηλή, 
λ ιγνή , άδύνατη χλωρή, ξηρή, μ ’ ένα άσπρο σκουφάκι στό κ ε 
φάλι, μέ τό σουρνούμενο φουστάνι της τά άπλό, μέ τής κουν- 
τοΰρές της καί μέ τή μαγουλίκα στά μάγουλα, γ ια τ ί τής πο- 
νοΰσαν τά δόντια ποΰ δέν ε ίχ ε .

Τήν λέγανε Γαρουφαλίτσα .
"ΙΊτανε καί λ ίγο  κουφή, δηλαδή βαράκουε, ή καλλίτερα  δέν 

άκου: καθόλου καί έκανε πώς τ ’άκουε δλα.
Μία παράξενη γυνα ίκα , μία ιδιότροπος, σάν γρηά ποΰ ή

τανε, πσϋ- δλα τής φαινότανε ανάποδα, έκανε σάν θηρίο 
μέσα στό σπ ίτ ι. Δεν ήθελε κάνεις νά τής ά ντ ίπ η  εις δ ,τι έ
λ εγε , είχε κα ί ρευματισμούς καί τής πονοΰσε πάντοτε ; τό 
στομάχι της. "Οτι καί άν έτρωγε τήν έβλαφτε, δλα τά φα- 
γειτά  ήτανε γ ι ’ αΰτή κακά ψυχρά κ ι’ ανάποδα.

'Έ πινε καί ταμπάκο.

μαζύ στήν Ο ίκο ιμ εη κή . Α ί, καί νομίζει δ'τι τώρα ενα ; θά μάς 
βάνη δλο τά ΛΑΟ κάτω  ; Θά φέρη, λέει, δυό τάγματα  εΰ- 
ζώνων στή πρωτεύουσα, ΰστερα άπό £ξ χιλιάδες στρατό ποΰ 
έχει γ ιά  νά μάς κάνη, η μανά μπαμπούλης,

Α ί καί τ ί τους πήρες τοΰς εΰζώνους αΰτοΰς γ ιά  άγριαν- 
θρώπους ; Δέν θά ηναι καί αΰτοί αΰριο πολίτες; Γ ιατί μωοέ 
Τρικούπη νά ησάι τόσο φοβιτσάρης ώστε νά σούρίης μπράς καί 
πίσω σταυρωτίδες ; Μή φοβάσαι καί ό Λαός δολοφόνος δέν 
είναι, σέ σέβεται κα ί σέ τιμά , άλλά δολοφόνος δέν είνα ι, ό
πως έγινες Σΰ δολοφόνος τού οικιακού μας άσύλου, εναντίον 

( τοΰ Σ υντάγματος, καί μέ τοΰς ψευτοσπιούνους σου.
Ά μ  θά τά ποΰμε δά αΰτά στή βουλή.
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Έ νας μάς γράφει νά ξαναγράψωμε γ ιά  έναν μασκαρά άπό 

τή Σμύρνη γ ιά  της μπερμπατοδουλειαίς του πού γράψαμε καί 
προχτές, καί μ ’ αΰτόν τόν τρόπο γιά  νά μάς βουλώση τά 
στόμα θά έρθη νά μάς δώση καί χ ρ ή μ ,α τα , θά βγάνωμε χρή
ματα . ’Έ τσ ι ; θ ά  μοΰ δώση καί χρήματα ; At τότες λά 
βετε πέντε μούντζες καί οί δυό σας καί μοιράστε τα ις , γιά  
τό εΰχαριστώ τών χρημάτων ποΰ θά λάβω.
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Βρέ κΰρ Γιώργη Νικολάου μάγειρα, βρέ δέν θά πάψης της 

ραδιουργίαις πού κόντεψες νά βάνης τόσους ανθρώπους 
νά σκοτωθοΰν, βρέ δέν βλέπεις πώς κατάντησες ελεεινός καί 
τρισάθλιος μ’ αΰτά σου καί μ ’ αΰτά σου, καί ποΰ άκόμα θά 
σέ καταντήση ό θεός, ραδιούργε, ποΰ ό διάολος συχάθηκε 
πρώτο εσένα κα ί δεύτερο τόν έαυτό του. Φτοΰ καί κρίμα κα ί 
στό φτύσμα.
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Ά πό τή Σπάρτη. Πα.ΙηΑνθρωπέ μου, (σ υχ α γ ια ττα γνά κ )=  

ου οΰ, τώρα μάθαμε πώς τόν λέν καί τόν ΙΙα.Ιΐ)Λγθρωχο τούρ- 
1 κ ικα ,= δσα  έγραψες προχτές γ ιά  τήν υποφυλλίδα σου ήτανε 

δλα κοροϊδεία, καί πώς δέν μουσκασες. ("Ιμψαχ σοράκ.)
Σημ. Πa tyarf fp.  Καλά είναι κ ι’ αΰτό μάθαμε δυό τούρ

κικα σπουδαία. Καί τοΰ χρόνου.
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Ό  Άργύριος Κόρπης ό πυράρχης τής Άφρόεσσας ποΰ είναι 

στό Βόλο διαψεύδει δλα δσα έγραψε εναντίον του ένας συνά-

Ό τα ν  μπήκε μέσα καί είδε τόν σιόρ Παντελή καί κ ουβέν-
τιαζε μέ τήν Μαροαδίτσα b πρώ τος  λόγος της ήτανε νά πή 
μέ δλη τήν κουφαμάρα της καί τήν φαφουτιά της.

—  Ε μένα δέν μέ περιπαίζετε, τ ’ άκουσα δλα, κ ι’ ας 
κουβεντιάζετε κρυφά. Δέν μέ γελά εμένα τ ’ αΰτί μου, τά 
πέρνει δλα. At τ ί λέγατε ; Σάς παραφυλάγω τόση ώρα, σάς 
άκούω τόση ώρα, σάς βλέπω τήση ώρα. Δέν ντρέπεσαι, βρέ 
ξεμωραμένε, νά μοΰ θέλης μοΰ νά ζαχαρώνης μέ τήν άνυψά 

1 μου. Γερομπαμπούλα, ξεκουτιάρη, ποΰ γέρασες καί γνώσΐ 
! άκόμα δέν έβανες, καί σΰ ξεμπορδαλιασμένο τί θέλεις μέ τοΰς 
I γέρους ν’ ανακατεύεσαι, δέν ξέρεις πώς οί γέροι τώρα χά

λασαν καί θέλουν τά μικρά; ’Ό ξω γρήγορα, διαβολάκι,
1 κακό άναθρεμμένο, όξω, νά μή σέ πιάσοι άπό τή ; κοτσίδες 
■ καί σοΰ τής ξεριζώσω δλα ι;.

Σ ’ αΰτά τά λόγια ή Μαρουδίτσα άνοιξε τό στόμα της
ΐ  177 ο I

I —  Μά, κυρούλα, έδώ κουβεντιάζομε με τόν παποΰλι περί 
ηθικής.

Καί άπαντά ή Γαρουφαλίτσα.
—  Δέν ξέρω τσάτρα πάτρα καί μασιμένα λόγια , έγώ βλέ

πω δ ,τι μοΰ λεν τά μάτια  του.
Μεθαύριο σάς λέγω  τ ί κωμική σκηνή συνέβηκε μέ τή γρηά 

κουφή καί μέ τά δύο άλλα δύο πρόσωπα. Είναι φοβερά νά 
έχη νά κάνη τινάς μέ κουφούς.

ι •δελφός του με τό νί καί μέ τό σύγμα, διότι ή υπηρεσία έκτε 
λά τα ι τακτικά  στό καραβι μέσα.

Σ η ιι. f l a i n a t θζ.  Λυπούμαι σείς ναυτικοί άντρε; νά τρώ
γεστε μεταςύ σας ένώ πρέπει νά ηστε άγαπημέν'.ι σάν άδέρ- 
φια γ ια τ ί μαζΰ διατρέχετε τοΰς κινδύνους τής θάλασσας. 
Λυπούμαι.

1°
Φυλακαίς Τριγγέτα. Οί έπ ί λαθρεμπορίου κρατούμενοι σέ 

παράκακούμε νά γράψης τά παράπονά μας. Τί σημαίνει πα- 
ρακαλοϋμε, άφοΰ δέν έχομε νά πληρώσωμε καί παρουσιαζωμε 
πιστοποιητικά τής πείνας, (κατά τόν νέον νόμο τοΰ Τρικούπη 
σας αΰτά δέν πιάνονται, καί οποίος χρουστά, λέει, στό δημό
σιο καί δέν έχει νά πληρώση θά κάτση τρεις μήνες φυλακή 
ώς πού νά τά κάνη κεΐ μέσα καί τοΰ τά δώσει), εί'/at ένας 
άπό μάς 68 μέραις φυλακισμένος άφού έληξε ή ποινή του κα ί 
χτες μάθαμε άπό τόν ταμία πώς δεν θά βγή κάνεις άπό μάς 
ό'ξω άν δέν πληρώση τό πρόστιμο, ώστε έχοντας μας έδώ I 
μέσα κλεισμένους χωρίς δουλειά, καί νά ψοφούν καί τά πα ι
διά μας καί η γυνα-ϊκές μας τή ; πείνας τ ί κερδίζει ; Δη
λαδή μάς καταδίκασαν ε’ς ισόβιο φυλακή σάν φοβερούς κα 
κούργους ; "Α ; μάς άφήσουν νά βγούμε οξω, νά τοΰς βάνωμε 
καί έγκυητάς* νά δουλέψωμε καί νά τοΰς τά πληρώσωμε κατά 
δόσεις.

Σ. Πα.Ιηανθ.'. Δέν πέρνει άπό λόγια τά κεφάλι τοΰ Τρι- 
κούπη, είναι τέρα; άπανθρωπία*·, είναι πεσμένο; σύξυλα μέ 
τόν προϋτ»λογισμό τού ισοζυγίου δξω καί έννοεΐ νά γεμίση 
τή ; φυλακαίς άπό μάς κα ίγ ιά  τή σκιά τής μυίγας.Μ ήν έχετε 
κάμμιά ελπ ίδα , αΰτού θά ρέψετε, ώς ποΰ νάρθη ή άοάδα μας 
καί τότε μετρούνται δλα, προφυλακίσεις, φορολογίας, σπιου- 
ν ια ις δαρσίματα καί άλλα.

11
Ά π ό  τήν Κάλυμνο μάς γράφουν πώς ένας παπάς τοΰ άγίου 

Νικολάου, έθεάθη παρατηρημένος καί πήγαινε έ'να πρωί μο
νάχος μέ μιά γυναίκα στήν εκκλησία καί έκεϊ επειδή έκρύονε 
ντάλα καλοκαίρι έγιναν καί οί δυό μαλλιά κουβάρια καί ζε 
στάθηκαν. Τί λέγετε, βρέ ηθικολόγοι τού ιερατείου Σμυρναΐοι 
κα ί Αθηναίος, βλέπετε δτι καί άπό τά πέρατα τού κόσμου 
Α να το λή ς καί Δύσις <?άς μισούν πλέον, γ ιά  τής Φαύλες πρά
ξεις σας ;

'Όσο γιά τόν πρόεδρο τού δικαστηρίου σας πού έχει τήν 
πρώτη ξαδέλφη του γυνα ίκα , (αΰτά επιτρέπετα ι κατά τό 
φραντζέζικο ιϊίκαίον), καί δέν δίνει δικαιοσύνην άν δέν τοΰ 
πάν πρώτα τό ρουσφέτι, σάς λέω μέ δύο λέξε ις ,.νά  τοΰ πάτε 
γ ιά  πεσκέσι κάμμιά γά ττα  ψόφια καί αΰγά κλούβια, ό'πω; τού 
τήν έφτειασαν καί τού γουρουνοδίκη τής Λίμνης ποϋ ήτανε 
άπάνω στή Χαλκίδα τής Εΰριπος, κα ί τώρα δέν ξέρομε πού· 
στό διάβολο τόν έστειλαν καί δέν άκούεται πλέον.

12
Φυλακαίς Καλαμών τού Ζάρκου. Δ ικαιότατε Συντάχτη. 

Έ δώ , άδερφέ μας έχομε ένα λοχία Α. Ξανθόπουλον ό έποΐο; 
έρχεται άρχιφύλκξ. Τό λοιπόν αΰτός τάφτειασε μ ’ ένα κορί
τσι γειτονικό καί ξεθυμένει σέ μάς, καί γ ιά  νά κάνη τό άμόρε 
■του οΰτε στά παράθυρα μάς άφίνει νά βγούμε ούτε νά κου- 
βεντιάζωμε μέ τοΰς συγγενείς μ α ; ~οϋ μά ; έπισκέφτονται, 
καί γυρεύει φυρί φ·ιρί νά βγάνη κάνεναν οζ<·> νά τοϋ άλλάςη τόν 
θεά στό ξύλο, γιά  νά φανή στό κορίτσι πώ ? είναι παλλικα- 
ράς. (Δ ιότι έδώ έχουν πέρασι οί π,αλλικαράδε;). Μάς πέθανε 
ζω ντανού;. Τό ίιϊιο κάνει καί μιά Σταθού μέ τόν δεκανέα 
Α. Δούμαρα κα ί μέ κάτι μαυροφόραι; καλόγρηαις στό απέ
ναντι μοναστήρι, γ ιά  τής δποίαις πήγαν προχτές νά σκοτω
θούν κάτι εΰζωνες.

Ε ίναι κατάστασις αΰτή, γ ι ’ αΰταίς τής κυράδες νά υποφέ- 
ρωμε τά πάνδεινα ημείς οί δυστυχείς φυλακωμένοι σάν νά μή 
^λάς φτάνη ή στέρησις τού κόσμου. Γράψε τίποτε καί σώσέ 
μας. Υπάρχουν πολλαίς υπογραφαίς.

Σ ημ . Πα.Ιηηνθρ. Τ ί νά σάς γράψω αδερφοί μπορώ *γώ νάΓ 
κόψω τοΰς έρωτας αΰτών ποϋ λέτε, δέν ξέρετε δτι ό έρωτας 
δύσκολα ξεκόβεται ; Τό πολΰ πολΰ μπορεί νά τοΰς κάνη αΰ- 
στηρή παρατήρησι b φρούραρχος, άλλά καί αΰτά Οά βαστάξη 
γ ιά  λ ίγες μέραις, ώς ποΰ νά τοΰς μεταθέσουν νά γλυτώ σετε 
άπό τά νύχια τους. *

13
Ζητάται κουρέας διά κουρεϊον μά νά μήν ήναι μπεκρής, 

γ ια τ ί αΰτή ή δουλειά δέν σηκώνει μπεκριλίκι παρά μόνο τήν 
νύχτα. Πληροφορίαις σέ μένα.

14
Ά π ό  τήν Κόρινθο μάς γράφουν πώς ή εταιρία τοϋ κοψή- 

ματος τοΰ Ίσθμοϋ ήγουν λαιμοΰ τής Κόρινθος, έγέμισε έκεϊ 
τόν κόσμο μέ στουπόχαρτα τά έποϊαπερνά γ ιά  χαρτονομί
σματα, ώστε οί άνθρωποι οί έργάταις δέν μποροϋν νά εξοικο
νομήσουν τής άνάγκαις τους, γ ια τ ί αΰτό τά χαρτί δέν περνά 
πουθενά άλλούι παρά στόν ’ Ισθμό

Σ ’ αΰτά έχουν δίκαιο καί έχουν άδικο, διότι ό νόμος τής 
σύμβασις λέει, πώς ή εταιρία εχει τά δικαίωμα νά βγάζη 
χαρτί δικό της, τά όποιον δμως, άμα  τή ίμψ ανήοε ι, έξαργυ- 
ρόνεται μέ χαρτί τής άντεθνικής τράπεζας. Έ τ σ ι γ ίνετα ι 
σέ δλαις τής μεγάλαις έταιρίαις ποϋ άναλαμβάνουν μεγάλαις 
επιχειρήσεις σέ δλα τά έθνη.

Τώρα θά πήτε, πώς ή σύμβασις λέει νά βγάνη ορισμένο 
ποσό μονοφράκων χαρτονομισμάτων, καί αΰτή ή ψευτοεται
ρία σάς έχει βγαλμένα δεκατομυριοπλάσια, είς τρόπον ώστ& 
κατάντησε νά κάνη τήν Κόρινθο κράτος έν κράτει, άπό τήν 
όποία πάει νά χαθή τό ελληνικά νόμισμα. Σωστό. Ά λ λ ά , 
βλέπετε, δτι b Τρικούπης σας σάς λέει, έτσι τό λέει b νόμος.. 
’Έ πε ιτα  καί σείς θεομπαΐκται, άφοϋ γράφει άπάνω τό χαρτί 
τής έταιρίας πληρωτέον άμα τή έμφανήσει στά Καλαμάκι τ ί 
φωνάζεται ; Είστε στή Κόρινθο καί έχετε ένα φράγκο νά 
νά εξαργυρώσετε, πληρώσετε τά δ ιπλά στόν σιδηρόδρομο γ ιά  
νά πάτε κεϊ νά τά εξαργυρώσετε, καί έτσι έχετε κέρδος άπό 
ένα τόν κόπο σας, άπό άλλο τόν ναΰλό σας ποϋ κουστίζει δ ι
πλά άπό τά φράγκο καί θά γυρίσετε πίσω χρεωμένοι γ ια τ ί 
ένα φράγκο λέει δέν εξαργυρώνει. Τώρα άκόμα θά μοϋ πήτε 
καί μιά άλλη βλακεία, πού δέν τήν θυμηθήκατε σεϊς καί τήν 
θυμήθηκα γώ σάν πιό βλάκας άπό σάς, πώς άν τύχη καί χρε— 
ωκοπήση κάμμιά μέρα ή εταιρία, πού σάν έτσι φα ίνετα ι, (έπ ί 
τοϋ παρών στέκει καλά), ποιός θά σάς ξαργυρώση τά στολ» - 
πόχαρτά της ; Ποιός ; Ε θνική  τράπεζα τοϋ άποπάτου σας. 
Καί δέν είστε εΰχαριστν,μένοι, άχάριστοι;

• 15
Ό  Δημήτριος Κασελάς στή Λαμία χρουστά ένοΰς πτωχοί» 

παιδιού 15 δραχ. άπό δουλειά άπό ’δώ καί δυό χρόνια καί 
τόν κοροϊδεύει καί δέν τοΰς τήν δίνει. Φ αίνεται θά τής έβανε 
στόν τόκο γιά  νά αΰξήσουν καί τοϋ τής δώση μαζωμένα.

16
’Εκείνος πάλι ό Γεώργης Ρούπας είναι ενα ; καραΐσκος πρώ

της καί καλαβρέζο: δεύτερος κα ί αΰτό γ ια τ ί έπιανε τά κρασί 
δλο άπό τής λαίνες στά πανγγύρι. Καί αΰτός καλά έκανε, 
πότε άλλοτε ήθελε βρή καλλίτερη περίστασι νά πουλήση δλα 
τά βυδάνια του καί τοΰς καραΐσκου; ήγουν ξύδια. ’Α π ’ αΰτό 
φα ίνετα ι, πώς είναι άνθρωπος ποϋ ξέρει νά κάνη τή δουλειά του.
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Ζά'/.ννθος. Πλησίον εις τήν πρωτεύουσα τοϋ δήμου Ψ ωφί- 

δος εις θέσι Εΰριακό, ό Γ. I. Μηνάς άπό χωριό Χαρχαλίδι 
μέ τόν γαμπρό του Γ. Κουκκή άπό τό χωριό Σαρακινάδον 
έκλεψαν τό έντεκαχρονίτικο κορίτσι τού Καποδίστρια άπό τό 
χωριό Βανάτον καί Ιγγονή τού Πέτρου Άβούρη κα ί τό εί->



3ίαν κορίτσι κρυμμένο σ’ ενα σπήτι καί τώρα πάε> νά -e -  I / - , ,
θάνη, άν καί Jiv εχτι τ ίπο τα , άπό τό νά κακοϋπόφερε σαν L *** Γ *·“ ?  ™ Γ ^  ‘‘VS 'απυΡα ί(ίΡα
μικρή ποΰ είναι. Τό λοιπόν οί συγγενείς τών πλάνων λ 'ν ε  1 ~ ν τΡίπ *?β> ?ε’ 'MTW  γραμματυφλου^ον καί μά-
τώρα πώς αΰτό £έν είναι τίποτα  καί δτι είναι άπό τά συνει ‘ ν -  Υ°υΡ?υνο5ι* ειου *α σε ξεμυαλίζη μιά παλτρογυναΐκα; 
θισμένα. Κανετέ τους λοιπόν καί σείς κα τα γγελ ία  νιά  νά ' ^ 7 “ σ°υ ^  6 ^ ά°λ°;  *a i σέ κα1
μάΟουν άν άπό νά συνηθισμένα ?\ α ι  ί  άσυνίθισ ϊ ϊ  Y I ^  Ρ *ζ“ *°’J « " * υ*
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Ά π ό  τήν Κάρπαθο ό κύρ I. Μ. Παπαδάκης 3 Ροδίτης μας 

γράφει πως είναι κακοηθέστατος συκοφάντης, ψεύστης καί μα- 
<τκαράς εκείνος ποϋ τόλμησε καί μάς ε”γραψε τον Μάρτι, (καί 
τωρα το θυμηθηκες ευλογημένε καί σΰ ν’ άπαντήσης, δέν ά- 
φινες να χρονίση); δτι τάχα θέλει νά χωρίση τήν γυναίκά του 
απο συμδίαν διότι δέν τοΰ κάνει πα ιδ ιά . Είναι γάιδαρος αΰ- 
τος που έγραψε αΰτά καί άνανδρος γ ια τ ί εοανε ψεύτικο ό'νο-
• I ΛΤ V « l   X Λ/ \ / ι\ >\ . » j Uft'j Ο fO *
Λα και ας τολμηση νά βάννι τό γνήσιό του καί τότε λογα'- 
;ια ζο νιε . Είναι καί γουροϋνι άκόμα, καί μαλτέζικο μάλιστα.

Υ·
ρ ιά

‘Η  άποΟ έω «? ,ο ΰ  TptMouiTvj βας.
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ά τ ό Τ Λ Τ  <ξ*μ *}1τ,ς  £Τ-ρεψ«ν άδεια νά κτίσουν πάρα κάτω 
«πό  τον Ιλ.σσο κει κοντά στή χυριταποθήκη, καί η Ν ο,αρνία
τους στέλνει στη δηυ,αονία - > V “ P/.la
τόν Κ αϊάφα. ΡΧ “ l W * e PX‘«  °τόν Ά ν α  καί

Α .τοΙ ot ίνθρ ω ™  είνα ι , τω χ01 , λ„  ,
ρ.« « 0 « κ ί ρ , „  ψβ|11ο0 Tfi> J  . «

« ι  λ ,  ν4 30 y  ι .«·>■«·.
μια  ψωροκαμαρα. f /.ra 4 V a

δέν εγ*ομ.ε*τΓτ-οτα°"Vi 7Γα?“ " &να τόσων νοίκοκυρέων,

|/.isc τελειωτική  <Ζ7Γοενττ)(τι nr ν ft ?
ίο » .  i -Λ τ»  « r t i T, ™  ’ μ “ Α ° l 5 * " ?  * * »  >4 « » «■ * ·
.................. δυστυχία. Δέν θά J  9™ χ °~"

ίσ ω ς  κα ί τοΰς φωτίσει π ά λ ι & 0 ,7 ™ ’ ! -
άλλο νά π* πλέον τινάς! ? * “ 1 “ δ ' ΤΙ

τ> ι  r  2 0
Ι3ρέ κύριε γρα μματέα τοϋ γουρουνοδικείου * > λ , 
?< ^ Λ χ α ΐ ”4 ^  τά?

ρ  ιππο5:ο/5ρ»ό?Ιρ,ο:Αος το ΰ  σκ»τα>}Αθΰ τών άν- 
υ,οωπων τών Α μ π ελο κ ή π ω ν .

I iV e t

κοντά στό σπήτι τοϋ πρώην δημάρχου Παναγή Κυριάκου καί 
κκρυώ ς απάνω στή γωνία ά'νοιζαν οί ά^ελφοί Φύτιζα άπο- 
θήκη άπό γαλλικα ίς καί τής Φράντζας λάμπαις. Έ /ουν γ ια - 
λικ,ά πού όέν σπάζουν ποτέ, παρά μονάχα άμα ποϋ τά ρίξετε 
στ·/;ς πέτρες, φωτανε σάν ημέρα τ ίν  νύχτα καί μάλιστα δταν 
τής άνα^ετε τήν μερα φωτανε σαν &υό ώραις νύχτα , φτοϋ 
λάθος, ίυό  φοραίς σά τήν ημέρα ήθελα νά πώ . Έ ν ε ι  καί

„ το π ιο ύ μ ε  ίίλ ο  πριν μ ας ζυνίοη, κ»ς
άς iQvat καί ξύδε.ξύδε.

Έ κε?
κοντά καί πλησίον στήν Στοά τοΰ Μελά καί εις τό ζενοίο- 
χεϊον τής Αχαίας καί ’Ή λ ιίο ς , υπάρχει έ'νας καί φοιτογρα·· 
φεΐ στό μηνοϋτο άλά Αμερικανικά καί 150 δραχμή σοϋ λέει 
ο άλλος τα ενιά μοϋτρα. Τρέζετε γ ια τ ί θά μάς φύγτρ καί θ* 
μείνετε δλοΐ άφωτογράφιστοι.

Γυρεύονταδ
ε’ργάτριαις ραφτικής γ ιά  μοδίστρα. ‘Η διεύθυνσις στό σπϋτί 
μου.


