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ΕΠΙΣΗΜΟΝ.
Συμπολίτες. Σωπάτε καί τήν πάθαμε σάν αγράμματοι, 

αυτή τ ί ν  φορά. Νά έτσι κάνεις δεν πρεπει νά γράφη πριν 
ξετάση πρώτα καλά τά πράγματα, γ ια τ ί υστίρα αναγκάζε
τα ι νά φάσκη καί άντιφάσκη, καί καταντά  χλέον νά μή τόν 
πιστεύη τινάς.

Ά λ λ ά  δεν είναι πάλι έτσι. ’Ά ν  μας δίνουν ψεύτικες πλη- 
ροφορίαις ή παραφουσκωμένες πρέπει νά γράφωνται γ ιά  νά 
ανακαλύπτετα ι ή αλήθεια, μέ τής συζητήσεις.

’Έ τσι λοιπόν τώρα είμαι αναγκασμένος νά τά γυρίσω μέ 
τόν δημαρχεύοντα Σηλυβριώτη, καί νά σάς πώ, ί ί ι α ,  καθώς 
μάς πληροφόρησε ό πεθερός του εκ μέρους του, .γ ια τ ί έμεϊς δέν 
μιλιώμαστε, έχομε κομμένο χαρτί.

Λοιπόν νά μή γκαρίζετε νά σάς βάνη σωλήνες νεροϋ, διότι 
σωλήνες δέν υπάρχουν καί πίστωσις δεν υπάρχει γ ιά  νά φέρη, 
εκτός άν θέλετε νά γίνη εκείνος σωλήνας γιά  νά σας φέρν) τά 
νερά ποΰ γυρεύετε, πράγμα ποϋ θά τό έκανε προθύμως καί 
ευχαρίστως, άλλά επειδή οί σωλήνες χώνονται άπό κάτω  άπό 
τήν γη, φοβάται νά μή μας σκάση καί δέν τό κάνει. Ώ ;  έκεΐ 
τό χ α τ ίρ ι σας δεν προ χωρά.

Φωνάζετε νά σάς βάννι φανάρια καί γκάζ. Μάθετε δτι ό 
δήμος χρουστα στήν έταιρία τοΰ σκοτοφωτισμοΰ τοΰ γκάζ ε
κατό της χΟιαδοΰλες καί δέν κάνει πλέον ή έταιρία πίστωσι 
«ν  δέν πάρη τόν παρά της. Ά λ λ ά  γιά  τό χατήρί σας, γ ιά  νά 
μή μένετε στά σκοτεινά, άπεφάσισε νά Ουσιάση τό κεφάλι του, 
ήγουν νά ξουρίση τήν κάρα του καί ετσι γινόμενος φ α ν ά ρ ι ,  
ν ’ άνεβή άπάνω στόν Τρελό καί άπό κεϊ σάν ηλεκτρικό φως 
νά μάς καταφω τίζη , άλλά αυτή τήν δουλειά Οά τήν κάνη 
μόνο δταν ή'/at πανσέληνος, ποϋ δέν άνάβουν τά φανάρια καί 
φέγγη ή σελήνη τοϋ ©εγκαριοϋ, εις τρόπον ώ σ τ ε  νά λέη πώς 
φωτάει ή κούτρα του.

Φωνάζετε πότε ό έ'νας, πότε ο άλλος πώς δέν έχουν ή 
βρίσε; σας νερό. Μάθετε δτι οί μεγάλοι σωλήνες τοϋ υδρα
γωγείου τής πόλεως ποϋ εβανε ό Κυριάκός έχουν δέκα δάχ
τυλα πουρί μέσα, καί ετσι τό νερό δέ χωρά νά έρθη δλο στήν 
πολιτεία καί γ ι ’ αΰτό τό χύνουν άπό τήν δεξαμενή. "Άν ή
τανε Κουμνιώτης καί μπορούσε νά χωθή σάν ερπετό μέσα

στους σωλήνας τοϋ υδραγωγείου νά τοΰς παστρέψη κι’ αΰτό 
θά τό έκανε, άλλά κατά δυστυχίαν του αΰτός δέν έμαθε νά 
κολυμπά σάν τόν Σοϋτσό μας στά υδραγωγεία, γ ια τ ί κοντά 
στό πνίξιμο μπορεί νά πάρη καί ρευματισμούς, καί δέν εν
νοεί ποτέ άν δέν μ ϊθη  πρώτο νά κολυμπά στή στεργιά νά 
μπή στό νερό.

Γιά τοΰς κυρίους άξιοτίμους Π λακιώτες ποϋ παραπονοϋνται 
ό'τι τοΰς φορολόγησε άπό μιά καί 50 γιά τήν άποζημίωσι τοΰ 
άμπελιοΰ τοΰ Σαμοθράκη, ποϋ έφαγαν τά γαϊδούρια σας, κα ί 
ογ ι αΰτό :, ή άπόφασις ήτανε βγαλμένη άπό τόν δήμαρχο 
καί σ’ αΰτόν έμεινε νά τί,ν έκτελέση. Ά ν  ήτανε πλούσιος 
προθύμως θά σάς τής πλήρωνε κ ι’ αΰτα ίς, άλλά κατά δυστυ
χίαν σας αΰτός έχε ι κάνει παραχώρησι, τ ί λοιπόν βοήθεια 
περιμένετε άπό πτωχόν άνθρωπο σάν καί μένα.

”Ό ττε ώς καθώς παρατηράτε τά  παράπονά μας πάν στόν 
βρόντο, καί νά πάψωμε παραπονούμενοι γ ια τ ί δέν έχομε δί
καιο μ’ όλο τό δίκαιο ποΰ έχομε. Έ δώ είναι ή παροιμία ποΰ 
■λέει, δέν μποροΰμε αδερφέ νά βροϋμε ούτε τό δίκαιό μας.

Ε ιδ ή σ ε ις .
Τοΰ Νικόλα τοΰ Φαλιούρη ποΰ εΐναι απέναντι στοΰ Βοργιά 

τή βρύσι έξεχείλισε ό άπόπατος καί βρωμολογά ο κόσμος.
ΙΙιστεύομεν δτι ό κ. διευθυντής τής αστυνομίας θά λάβη 

τήν φροντίδα τής άδιαφορίας, ώστε νά μή φροντίση γιά τ ί 
ποτα, χά(Γιν τής υγείας τής πόλεως.

2
Μεγαλούπολις. Τά παιδιά, ήγουν οί νέοι Γ. Βαλάσης, Κ . 

Κοσμόπουλος, Γ . Πελεκούδης, Κ. Καλάση; σκοτόνονται κάθε 
βράδυ άπόξω άπό τό σπήτι μιάς χήρας καί σηκόνουν δλη τήν 
πολιτεία στό ποδάρι, καί τήν χωροφυλακή καί ό δήμαρχος 
άγρόν αγόρασε. Ά ς  τοΰς ρίξη λοιπόν στό υδραγωγείο, καί 
έν ελλείψει τοιούτου στόν ποταμό, καί άπορία καί τοΰ τοι- 
ούτου στόν άπόπατο, γιά νά μή λερώση τά πηγάδια.

3
Κωνσταντινούπολή. Εις τήν άγία  Τριάδα τοϋ Ταξιμά βγα ί

νουν δίσκο στό μέσο τής λειτουργίας κάτι νέοι, ό Γιάννης



1

Κυρινόπουλος καί Δ . Ά φατουλίδης καί προσβάλουν τά κορι- 
τσα τών νοικοκυοέων εις τρόπον ώστε θά καταντήσουν νά μή 
πηγαίνουν πλέον ή γυναίκες στήν έκκλησά. Τόσο τό καλλ ί
τερο, άς μή πηγαίνουν διά τό ι^σκανδάλιστον τών γυναικών.

4
Σήμερα τό απομεσήμερο θά πουληθή στοΰς δρόμους ό λό

γος τοϋ Λεβίδη π·ϋ εδγανε προχτές στό δικαστήριο. Είναι 
άλλοιώτικος λόγος πάλι αΰτός, λόγος ποϋ εχει τόν λόγο του 
καί ξεσκεπάζει πολλά καί ποικίλα καί διάφορα μυστήρια τής 
ίεράς έξέτασις. Γιά διαβάσετέ τον. θά^σάς φανή τόσο περί
εργος, ποϋ θά λέτε, νά λόγος μιά φορά.

5
Λούριο. Στό Λαύριο είνα ι, κάτι τοκιστίδες καί σουλατσα-r 

δόροι ποϋ περπατούν μέ ξένα πανταλόνια καί αρχαιολογικές 
άρβίλες. Μάς γράφουν καί τά όνόματά τους, καί κάνουν καί 
δείχνουν. Πολΰ καλά λοιπόν, άφοϋ είναι έτσι, άς βγάνουν τά 
ξενα πανταλόνια νά περπατούν ξεβράκωτοι, πρός εΰχαρίστησι 
τοϋ κατηγόρου των.

Περαίας. Μια κορίτσι ποϋ κάθεται κοντά στοϋ Παπά Πέ
τρου τό σπήτι κάθεται καί κοροϊδεύει τά άλλα κορίτσα ποϋ 
πάν στό υφαντήριο καί κείνα θυμόνουν καί μάς γράφουν νά 
τής ποϋμε νά μή τά κοροϊδεύη, διότι κι* αΰτή ήτανε εργά
τρια καί κατι άλλα ποϋ δέν γράφονται. Σέ γυναικοκαυγά- 
δες δέν ανακατεύομε το παρά παν καί δλως διόλου, διότι μ έ 
γυναίκες όποιος τά βάζει δύσκολα τά ξευγάζει.

7
Πειραίας. Ο Ν. Σταμάτος Στραβολαίμης, ποϋ μένει στό

ξενοδοχείο δ Λρη<: γελασε έ'να στραβό καί τοϋ πήρε γιά  κα-
παρο ένα τάλλαρο πώς θά τοϋ νοικιάση έ'να σπήτι, χωρίς σπίτι 
να εχη, καί τωρα δ φτωχός στραβός τοϋ γυρεύει τό τιλλαοο 
καί ουκ £στιν ταλλαρο. Καλά νά τήν πάθ/ι άφοϋ πήγε και
J *  ‘̂ άσσαρε τό ταλλαρο σά στραβός, μπάς δέν έπαθα τί,ν
νόια δουλειά εγω ποϋ έχω τέσσερα μάτια . Καί τοϋ χρόνου.

8
Επαρχία Ηλίας Δήμος Λετρινών Πύργου, 'Ο καυγάς είναι 

γ ιά  ένα παραθύρι. 'Ο Γιάννης, δ Λιούρίης δ κουμπάρος τοϋ 
ειρηνοδικη έλαβε προσωρινά μέτρα εναντίον ένοϋς ποϋ έχτιζε 
σπ ίτι στό πλά ϊ του εν απουσία -τοϋ είρηνοδίκη, καί όταν ήρθε 
δ εΐρηνοδίκης άπό τά χωριά ό Άλεξανδρόπουλος, εΰγανε άπό- 
φασι μέ  ̂αριθμό 1735 μέ την δποία κηρύττει τόν εαυτό του 
άναρμόόιο γιά  τη όίκη, καί αφοϋ εΰγανε αΰτή τήν άπόφασι 
τ7,ς αναρμοδιότητος του, ύστερα ευγανε άλλη αρμόδια άπόφασι 
να μή κτίση τό παραθύρι ο άντίδικος, καί ουτω τό λοιπόν σας 
δ αναρμόδιος έγινε αρμόδιος. Αΰτό πάλι πρέπει νά γραφή 
-«τόν "Λρειο Πάγο. 'Αρμόδιος ξαρμόδιος, δηλαδή παίζοαε τό 
μπαίνω  βγαίνει.

9Πειραίας. Ό  Άνδρέας δ Λυγδόπουλος δ κουρέας κουρεύς 
παρακαλάται δταν υπόσχεται νά έκτελα τάς υποσχέσεις του, 
ώς καθώς καί εγώ ποϋ δέν βάζω λέει ταχτικά  s-ήν ΰποουλ- 
λίδα καί νά πάη καί δ γυός τοϋ Γιωργίτσα γιά  τό ρωλόγι τό 
ζένο ποϋ βαστά ενέχυρο καί κβυρδαρίζεται μέ ξένο ρωλόγι, γιά 
νά μή τοϋ λέν μπάρμπα Ροϋφα, βγάνε τά ξένα ρούχα, καί 
νά μάς πής δταν ερχόμαστε άπάνω ποϋ έχει καλό κρασί νά 
πίνωμε μιά στάλα. (Κρασί έδώ στήν ’Αθήνα 'μάς τά μουρντά- 
ρεψαν όλοι, αν θελετε μοϋστο καλό, μάλιστα).

10
Χ αλκίδα. Ό  γυμνασιάρχη; τής Χ αλκίδας Π. Σπανόπουλος 

•λύσσαξε τής κόττες τών μαθητών σάματις θά τής κάνη εμ- 
πό*ιο. Ή τ α ν ε  δέ τρεις μήνου; άρρωστος καί τρεις σέ άνάρρωσι

καί παραδοσε μόνο τρεις μήνους καί έβαζε τά παιδιά καί έ
καναν μέσα στό σχολειό τά θέματα τά λατινικά μέ τά λεξικά , 
καί έγραψε στό υπουργείο ψέμματα πώς έδίδαξε δλο τόν χρό
νο, ποϋ κακό χρόνο νά μήν εχη. Αΰτά δέν τά βλέπει δ υπουρ
γός Βουλπιώτης. Τέτοιαις ψιλοδουλειαίς ποιο; τη ; ξετάζει, 
έπειτα θά δούλεψαν καί ή κόττες, άφοϋ έχει μαζέψει τόσο- 
πολλα ί;. (Άνεύθυνον).

11
Κύριε Νομάρχη. Οί φυλακωμένοι τοϋ Μεντρεσέ παραπο- 

νοϋνται ότι παραπυκνόθηκαν καί έγιναν σάν σαρδέλλες πα- 
στωμένοι, βαρύποινοι, έλαφρόποινοι καί υπόδικοι. Έ καναν 
λεει και αναφορά άπό δώ καί δυό μήνους στήν διεύθυνσι τών 
φυλακών κα ί οΰκ έστι φωνή καί οΰκ ί* τ ι άκρόασις, καί άκόμα 
οί αρχιφυλάκες δέν αφίνουν τοΰς «υγγενεϊς των νά τοΰ; πη
γαίνουν τά χρειαζούμενα καί είναι σέ μεγάλη απελπισία 
οί άνθρωποι καί δέν ξέρουν τ ί νά κάνουν. (Ά φοϋ, αδερφοί 
φτάσατε σέ τέτοιο βαθμό απελπισίας, άλλη έλπ ί; σωτηρίας 
δεν υπάρχει παρά νά πέσετε μέσα σ’ ένα πηγάδι νά πνιγήτε, 
κ* ι έπειόή δέν χωρεΐτε δλοι μαζωμένοι, νά πέφτη ένα ; ένας.)

12Σμύρνη. Ό  Στέλιος Σ τάϊς έχει μιά πάστα στό.μαγαζί του 
ποϋ ξυνίζει από ’δώ καί ώς τόν Περαία καί τί,ν πουλά εννιά 
γροσα τήν οκά καί έχει καί σκουλικιασμένη σάλτσα καί εις 
την συνοικία τοϋ άγιου Δημητρίου δέν έχουν έκεϊ τέτοιους 
κολοκυθοκορφάδες καί δέν ξέρουν τ ί νά κάνουν. (Ά πλούστατο , 
να μη πηγαινη κανείς νά ψουνίζη ά π ’ αΰτόν άφοϋ είναι απο
τέτοιος καί αλλη φορά νά μοϋ κάνετε τή χάρι νά μή μοϋ 
στέλνετε τά γράμματα απλήρωτα, καί πληρώνω τά διπλά 
εγώ σαν κερατάς, γ ια τ ί σάς πήρε δ διάολος καί σάς σήκωσε.

13
Λαυριον. Ο κΰρ Νικόλας δ στραγαλατζής ποϋ είναι απέ

ναντι στό στρατοδικείο ένοχλά jn a  δούλα εις τό περί έργο- 
λαοιας ζήτημα, κάι λοιπόν τόν συμβουλεύουν νά μ Τ ν ήναι· 
πολυ ενοχλητικός, διότι άν τό μάθη τό αφεντικό τη ; δέν θά 
τόν ενόχληση μόνο, άλλά θά τόν παραϋπεραραενοχλήση. Φα- 
γοθήτε. Το γράμμα είναι άπό Λαύριο καί ή ΰπόθεσις συμβαί
νει στήν Αθήνα. Αμ λέω κ ’ έγώ ποϋ στό διάβολο βρέθηκε 
στρατοδ.κειο στό Λαύριο. Καί άν δέν τό θυμόμουνα θά μέ 
λέγατε βλάκα, ωστε πάρτε τόν λόγο σας πίσω, ν ια τ ί τό 
πρόλαβα.

14
Κύριε Συντάχτη. Κάθε τίμιος άνθρωπος πρέπει νά έκτελή. 

τάς uk·;σχέσεις του. Πού είναι ποϋ μάς είπες στό πρώτο φύλλο 
πώ ; θά μά; βάζης καί πολιτικαίς ειδήσεις ; Σταύρος ΙΙαπα- 
γιάννακης. ( Εδώ είναι υπουργοί καί βασιλέιδες καί ίθετοΰν 
τόν λογο του καί όχι έγώ ; "Αλλη φορά, σάν τά θυμηθώ).

15
Πειραιάς. Κΰρ έργοστασιάρχη Μπαρμπαρέσο, νά κάνης σέ 

παρακαλοϋν παρατήρησι στόν έργοστασιάρχη I. Ξύγκον νά μή 
βρίζη τοΰς υπηρέτας σάν νά ηναι υπηρέτες του;, διότι άνθρω
ποι είναι κ ι’ αΰτο! , καί έχουν καί φιλότιμο άπάνω τους καί 
Λέν παραδέχονται νά βρίζωνται, καί ταύτα  πρός αποφυγήν 
πάση; μελλούση; μαναβέλας πάταξον, καί έστω πρά; γνώσίν 
σου, και άν προσποιηθής πώς δέν έλαβες γνώσιν, θά λάβης 
γνώσιν, δταν Oco συμβή ή σκηνή τοϋ καμώματος ποϋ δέν θά 
γίνη ποτε, άλλά μπορεί καί νά γίνη. Είναι άνθρωποι μέ φι- 
λοτιμο, σοϋ λεει  ̂ άλλος, καί νά μή νομίζης πώς τοΰ; κοροϊ
δεύομε, κορόϊ-'ο και συ. Νά μαζέψης τήν γλώσσά σου κΰρ 
Ξύγκο, ή άλλοιώς δπου σέ βρώ θά σέ ξεγκυλιάσω, άν δεν 
φοβόμουνα;

16
Πρός τον συντάκτην τοϋ ITa.h jarlffd.’tou 

«Ζεϋ χλάθοισε, τών 5 ’ δς αίτιος κακών». M su v w  κα ί

τούτοις*έτοι. « ΤΩ τλήμων αρετή, λόγος άρ’ ήσθ’ έγώ δέ σέ, 
ώς έργον ήσκησεν σΰ δ* άρ’ εδουλευες τυχη,2 . ώέρετε τ ι  λένε 
αΰτά τά αρχαία έλληνικά ; Δέν ξέρετε ; "Αμ ούτε γώ δέν 
ξέρω ώς καθώς καί κείνο; ποϋ τάγραψε, καταλαβαίνω  μοναχά 
άκραις μέσαις πώς θέλει νά μέ βρίση, γ ια τ ί κάτι φαίνεται 
νά μοϋ είχε γράψει νά τού γράψω καί πήγε τό γράμμα του 
μέ τάγραφα. Γιά νά τοϋ άπαντήσωμε λοιπόν καί μεΐς περί 
αρχαία έλληνικά, τού λέμε «Ου συ μάς λοιδορείς ί λ λ  ο οί
νος». Μεθυσοκόταβε.
—   ι i w m w — H i i i n — πι

17
Νεκρολογία. Χθές περί ώραν άφάς άποβίωσε Οανούσα καί 

άνευ μάλιστα γιατρού, ή Ντουντοϋκά μου, ή γατούλα μου, 
πού σάς κατουροϋσε τά άνυπόγραφα γράμματα. ’Ά θλιο ι μοϋ 
τό βασκάνατε. Ή  μακαρίτισσα διακρινόντανε έπί άρεταΐς. 
ψ ω μ ί δέν έτρωγε καί ουδέποτε καταδέχτηκε νά πειράξη κα
νένα ποντικό καί άπό τά ρουθούνι της άν περνούσε, τόν πε- 
ριφρονοϋσε. Καί ήταν καί άσπρη καί κίτρινη καί μαύρη, καί 
είχε καί ουρά. Οΰδέποτε έφώναζε νίαου παρά δσάκις φοραίς 
έπρόκεΐτο νά *λέψη. Ε φ ά π α ξ  έφ’ δλου τοϋ βίου της έγκρε- 
μνίστηκε άπό τό παράθυρο μ’ ένα ψάρι αλλά καί αυτό δέν το 
έφαγε αΰτή, δέν τό χάρηκε, τή ; τόφαγαν τά σκυλιά. Καί έ- 
πήγε καί άνυμφος, ήγουν άνημένεος, άνευ γατακίων, άθύλα- 
στος κα ί τά λοιπά. Μόλις άρχισε νά μοϋ ξανοίγεται μέ τοΰς 
γάτους, νά ξεμπουρδαλίζεται, καί ήθελε νά μέ κερατώση, 
αλλά πριν μοϋ κάνη αΰτή τήν εΰτυχία ψόφησε.

’Ώ  γατούλι τή ; γατούλας ποϋ ε ίσ α ι; είσαι άποβιωμένο ; Ό ,  
δπόσας θλίψεις μοϋ άφίνεις θανατούσα. ΤΩ, έμέ, καί σέ γα- 
τάκι μου εκεί ποϋ κοιμούμαστε μαζύ στό κρεββάτι καί κόν
τεψες νά μοϋ βγάνης μέ τά χωρατά σου μιά βραδυά τά 
μ άτια , νά σέ πετάξουν τώρα μέσα στό κάορο ; Ά ς  $να ι, ή 
κηδεία του έγένετο μεγαλοπρεπής, μέ τό φτυάρι τήν έβαναν 
στό κάρρο καί τήν στόλιζαν χ ίλ ια  στεφάνια άπό λαχανόφυλλα, 
ραπανάκια καί λοιπά. Τόν έπικήδειο λόγ> μέ στίχους τόν 
έξεφώνησε δ Περικλής καί Φασουλής τούΣουρή έπί τού κάρρου 
καί χωρίς νά πληρωθή. Καί ιδού τον, είναι σύντομας διότι 
έβιαζότανε δ σκουπιδιάρης νά φύγη.

« Ύ π α γ ε  μετά τών άλλων Ντουντουκούλα μας μικρή, 
«κα ί άν ζήσης καί άν πεθάνης πάντα βρίσκεσαι νεκρή. 
« Ό τ α ν  ζούσες ήσουν ζώσα, τώρα βρίσκεσαι νεκρά,
«τό δημόσιον πληρώνει τής ταφής μέ τον καρά.
«Ό τ α ν  ζούσες ήσουν γά τα , τώρα είσαι ψόφια πλέον 
« κ ’ είναι περιττά τά λόγια γιά  νά είπω περιπλέον. 
Σώθηκε.

Υ . Γ . Προσκαλέστηκε τηλεγραφικώς άπό τό Λονδίνο καί δ 
Φιλήμων νά στείλη νεκρολογία, άλλά ήθελε λέει νά τρύ στεί- 
λωμε πρώτα τήν βιογραφία τοϋ γατουλιοϋ καί έπειτα νά τήν 
συντάξη, είς τρόπον ώστε ώς ποϋ νά έρθη ή νεκρολογία του 
μπορούσε νά βρωμούσε το μακαρίτικο.

18
’Ιτέα . *Η Ι τ έ α  ονομάστηκε λέγει άπό μιά ’Ιτιά  ποϋ 

βγήκε κοντά σέ μιά μ.ηλιά ενοΰς δένδρου, καί λοιπόν καταστρά
φηκε αΰτή ή ιτέα  τής ιτ ιά ς , καί δ ΰπαστυόνος είνα ι γάδαρος 
χωρίς αΰτιά , καί δ Πετρόπουλος δ βουλιαχτής θά φάη μαύρο 
γιά τής υποχρεώσεις ποϋ τοΰς έκανε, κα ί κάτι άλλα μπερδε
μένα ποϋ δέν μοϋ δίνουν νά καταλάβω γιά  νά σάς δώσω νά 
καταλάβετε καί σείς. Είναι άπό κείνα ποϋ δέν καταλαβα ί- 
νονται, καί επομένως έγώ δέν είμαι υπόχρεος νά σάς δώσω 
νά καταλάβετε πράγματα ποϋ δέν καταλαβαίνο».

19
Κωνσταντινούπολή. Π έντ’ *ξ μασκαράδες, (μά άπό τώρα); 

παν στό Φανάρι σ’ ένα φούρνο μέσα καί χαλούν τόν κόσμο μέ 
τής γαϊδουροφωνάρες του; ήγουν τραγούδια, καί δέν άφίνουν 
τόν κόσμο νά κλείση μ ά τι. ( 'Α ς  φροντίση ή περιπολία νά 
τοΰς συμμαζέψη).

Ε ίνα ι καί άλλοι μασκαράδες ποϋ ξημερόνονται^ μέ τό τνε- 
παβουδί καί ανοίγουν τά παραθυρα γιά  να τους ακουη ί) γε ι
τονιά καί άμα τοΰς κάνουν παρατηρησι λ έ ν ε=  Καί πώ ; όεν 
μοδσκασές. (Α ί είνα ι, τόρα γιά  νά μή σκάση τινάς μ ’αΰτά 'ποϋ 
χάς γράφουν, άς λάβη τά μέτρα της ή αστρονομία, γιά  νά 
J.71 στείλωμε αυτού τόν Μαγκούφη καί σάς άπομαγκουφώσει 
δλους, μαγκούφιδες τού διαόλου).

20
Στή Νεάπολι είναι μιά Στυλιανή σέ ενα στενό καί στό 

στενό εκείνο είναι ένα χαντάκ ι, καί στό χαντάκ ι μέσα αΰτά 
ρίχνει ή Στυλιανή τής άκαθαρσίαις της καί τσακόνεται μέ 
δλη τήν γπτονειά , καί βρίζη δλαις τής νοικοκυράδε;. (Νά 
χαθήτε μασκαράδες, γ ια τ ί βρέ κούτσουρα δέν μά ; γράφετε 
καί τόν δρόμο. Νά έτσι πάν χαμένα τα λόγια μας).

2 !
Κοντά στήν άγία  Ειρήνη καί δρόμος Κ»λοκοτρώνη η Κα- 

λαμιώτου καί άριθ. 3 εις τό εμπορικό κατάστημα τοϋ κ. Γύ- 
παρη έφέρθησαν τελευτα ία , δηλαδη εφερε, ^διάφορα κασμίρια 
διαγονάλ καί διάφορα καστόρχια πρώτης και κάνει και πα- 
ρ αγγελ ία ι; μέ πολύ συμφέρουσε; τ ιμα ΐς, έχει δέ καί έτοιμες 
ένδυμασίαις τών ρουχών κ ι’ αυταις με συμφέρον σας τιμάς τοϋ 
άγοραστοϋ. Τρέξετε πρίν σάς πιάση τό κρύο καί  ̂ύστερα Οά 
πηγαίνετε νά τού γυρεύετε καί δέν Οαχη να σάς όωση, γ ια τ ί 
Οά τάχη δλα ξ-καμωμένα ήγουν πουλημένα.

22
Κέρκεsa. Έ κεϊ σέ μιά εβραίικη γειτονειά υπάρχει μια εκ- 

κλησά δική μ α ; λεγάμενη Ό δηγήτρια , οί κύριοι λοιπόν συμ- 
πολΐτές μας έβρκϊοι πήγαιναν καθε Κυριακή και ρίχναν τα  
σκουπίδια τ  υς τριγύρω καί επειδή τους εγεινε παρατ^ρ/ισις 
τώρα πηγα ίν .υν στή μπόρτα καί ρίχνουν σκατα μέ τα χαρτια. 
Έ γώ  θαρρώ,πώς οι συμπολίτες έβραϊοι ποϋ άπά καθε άλλο κράτος 
χαίρουν πλήρη ελευθερία καί ισότητα μέ μάς, ο τ ι όζν  πρεπει 
νά μάς κάνουν αΰτά τά μασκαραλίκια, τά οποία ανα,.τυσουν 
τά πάθη καί τά μίση τών θρησκειών. Πρεπει νά σκεφτοϋν οι 
κύριοι έβραϊοι, δτι εμείς δχι μόνον δέν τους πειραζομε τήν 
θρησκεία τους, άλλά καί τή μικρή μας προστασία τοΰς δ ί
νομε τά κατά δύναμιν. Έσεΐς είστε φρόνιμοι άνθρωποι καί 
καταλαβένετε περισσότερα άπά άσα σά; γράφω, και δεν είναι 
πρέπον νά μά; πειράζετε άφοϋ δέν σάς πειραζομε άλλοιωτικα 
ήθελα νά σά; τά γράψω άλλά σά; πήρε η πεννα στά μαλακά.

23
Δέν ξέρω πότε, μά θαρρώ πρά λ ίγ ε ; μέραις διάβασκ στό α 

στρονομικά δελτίο πώς κατεσχεθηκαν τοσαις οκάδες ψαρια 
σκοτωμένα μέ τήν δυναμίτιδα καί στάλθηκαν στό φτωχοκο
μείο. Ά ρ α  Οά πή πώς δέν βλάφτουν.

Παρακάλεσα λοιπόν χτές κ ’ έγώ ένα μπεκροΠαντελή στοι- 
! χειοΟέτη νά μοϋ πάρη λ ίγα  ψαρια άν ήθελε. Μουφερε μια ουρα 
3 χωρίς κεφάλι αριστούργημα. Μαγειρεύτικε. Πάω νά πιάσω 
j μέ τό περοϋνι, έπήγαινε εις τά έξ ων διαλύθηκε. Α ι ειπα με 
,1 τό κεφάλι μου, Οά παράβρασε=Φέρε μου τηγανιτό . Τ ’ είχες 
I Γιάννη τ ’ ειχα παντα . ^Ιουρθε να τό πεταζω , αλλα ελα που 

τά είχα πληρωμένο. Τώρα θά μοϋ πήτε καί γ ια τ ί σάς γράφω 
αΰταίς τής άηδίαις. Νά, γιά  νά σάς δώσω μιά συμβουλή καθ’ 
έκάστην, δτι δηλαδή δσα ψάρια φρέσκα βλέπετε στό μαγεί- 
ρευμα καί μαοούν, είναι τής δυναμίτις και να μή τσακονο- 
σαστε μέ τής γυναΐκές σας,δ'τι σάς τά παράβρασαν κ ' έλυσαν.

Βλάφτουν ; δχι. Ά φοϋ ή ιδία αστυνομία τά στέλνε*, στά 
φτωχοκομείο. Ά μ  γ ια τ ί τότες τά απαγορεύουν νά πουλοϋνται. 
Διότι λέει είναι σκοτωμένα καί δέν βγήκαν άπό τή θάλασσα 
ζωντανά. Τό συμπέρασμά μου είναι δτι ψάρι στήν Α θήνα μή 
περιμένετε νά φάτε καλό, μόνο ρίχνετε μέσα στή κοιλιά σας 
δ ,τι βρήτε διότι κατά τήν αστυνομία τώρα ούτε τά βρώμια 
δέν βλάφτουν, άφοϋ τά στέλνει δλα στά φτωχοκομείο. Βρέ, 
τ ί γινόμαστε, καί δέν μάς πέρνει καί δ κόσμος χαμπάρι.



Λ. t

Πρός τοΰ; φυλάκισμένους τοϋ Μεντρεβε. Αΰτά ποϋ μάς 
γράφεται χωρίς υπογραφή γιά ενα άρχιφύλακα λοχία δέν γρά
φονται γ ια τ ί είναι άπό τά άγραφα, καί έγράφηκε γ ιά  μή γρα
φή καί μισογράφηκε.

θριαμβάκι. Καί πάλι ίίστερα άπό δσα γράψαμε φουρκίστηκε 
ο μοίραρχος και διέταςε τούς χωροφύλακας νά μή μάς τραβούν 
πλ,ον τό κουλόκορο τών 50 καί μιάς δραχμής δταν μάς αρ
πάζουν μαζΰ με τοΰς δημοσίους άρπάχτορας γιά  τοΰς φόρους.ττ ' · 1 ■ Ο'ρπαχτορα
Προσέχετε λοιπόννά μή σάς φορολογοϋν

"Αμ
δίκαιό μας.

Λ ώρε ττ,ν παΟ*με, έττό τού,- φόροι* μείναμ» κα1 ud- ^άλυτοι.

28
Μεγάλος καυγάς άναψε μέ τήν /7,We καί τήν '^ α ,τ έ τ ο -α

„  - , . . . , , ωρα , Ζ : ~  ^  Va>UV ^  ίέ ν  ^  ν Λ « « Χ ά “
μάλιστα που είναι απανω στή μεταφορά τοΰ μούστου δια- ζ Γ ν
τάχτηκε προσ-^ινώ; νά πάψη τόν άτμό καί νά ζέψτ, άλογα -0 r*  I l w ' ’ Ι”™*’ πώ ’ ε“κ« «  & ν ξέρω

ζ * ο  *  · * 1 5ΖΛ& ν ' Ά ΐ Ι ^ η Ι ΐ
πως είναι φτειασμένοι καί κείνοι ποϋ είναι άκόμα ΰπό’μελέτη.

Η α λ λ /i παλι η /7jpav«, λέει, πώς δέν έγιναν τίποτα δρό-
?T‘ τα Ι*Λεο«νι« πάν στό βρόντο, καί δτι μάς κο

ροιό ευει ο Γρικούπης. r
Α,,άνω σ α ^ ή  τ/;ν ανακατοσούρα ποϋ παλεύουν αέ χ ι

λιόμετρα και μελεουνια ο! δυό πρωτοψεύτιδες τής Ε λ λά δ α ' 
εμείς ο. απενταροι βρισκόμαστε μπερδεμένοι καί δέν ξέροαε 
που να βρούμε τήν αλήθεια. r 1

Θέλομε νά μάΟωμε καθαρά καί ξέστερα πόσοι δρόμοι εγι-Ι 
ναν τελειωτικοί καί δουλεύουν, πόσα μελεούνια ξοδεύτηκαν 
γ ΐ_ αυτ°υ ;> *χ ι °'· κυΡ'·  ̂ γάλλοι μηχανικοί πόσαις χιλιάδες 
πήραν ως τώρα καί τ ι δουλειά έκαναν, καί νά πάψουν τά 
φλινζ φλανζ φλουντζ, ο: δέ ευρισκόμενοι ε?ς τήν ελληνική 
υπηρεσία πρέπει να γραφουν ελληνικά, καί δχι ήρθαν νά μάς 
στήσουν κράτος εν κρατεί. 1

Ν ά μ ή  χανώνται δέ πώς τοΰ; παρακαλέσαμε καί ήρθαν,! 
όιοτι αν εμείς εχωμε την ανάγκην τους, τοΰς πληρώνομε W  I 
καί τα κερατιατικα μας, δηλαδή βαρβάτα. '

Τέλος πάντων παρακαλείται ή /Ιρ<ύΐα νά μά? τά ξεκαθα. 
ρίση δεν λέμε καί y  Ωρα διότι βλέπετε δ άντιβασιλέας σας 

καταδεχετα ι ν απαντήση. σέ κάνέναν, δέν δίνει λόγο σέ 
κανεναν. Είναι αστε ντούα ου 1

I t  ί-ιοριζεί ο ΤρικοΰττΓ,ί .ν ο ν ϊτ ϊρ -ζη μ π α σ ί. —  Μέ υ .·σ .ό : —  Λ0 / ι  Οά 
πλήρωνε®»: με μοΟτ^. ’ ’ Λ

26
Ο βασιλέας έ ρ χ ε τ α ι  τώρα κοντά μ{σα σ τό  μ η  α, θά π α 

ρουσιαστούμε καί Οά τοϋ ςερράσω/ε τ ά  π α ίά π ο ν ά  μας στά 
μαϋρα ντυμένοι. 1

" ί.ρ / ο ν ίϊ '. άπο τό Κουροοπή μεΟυτμένοι άπο io '( jo ~ ;to . Κα/_ μ . κ* . μενα οιτιοΰνο^κα·. χέρια σου να\ roSapcx ίου νά ίρίλιτ'-τω.


