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Κ α τ α δ ιώ κ ε τ α ι
ώς χν.I ι) ί.ίευθερ ΐα  τι ϋ τόποι'.

Προχτές τό πλημμελείοδικείον τοΰ Βόλου έπαψε γιά  δυό 
μ ΐ ' ϊ ς ,  δυό έφημερίδες εναντίον τοϋ Συντάγματος, ποΰ λεει <5 
7 ι’.ύογ t i r a i  e.U rfftpoc.

Ή  πάψις αΰτή τών εφημερίδων μας κάνει έμας τοΰς εφη- 
μεριδογράφους νά φοβώμαστε πλέον νχ έκφράσωμε ελεύθερα 
καί τάς ιδέας μας, καί «άν άπλοι πολίτες.

"Εχομε μπροστά μας τήν φυλακή, τά προΊτίματα, κα ί τό 
χάσιμο τών εφημερίδων, άπό τνίς όποίαι; μόλις ζοΰμε σάν 
κουρελιάριδες κερ&ίζοντες μισό λεπτό τοΰ μισοΰ σέ κάθε φύλλο.

*Ως καί σ’ αΰτή τήν Τουρκία, τό δεσποτικό κράτος τό 
ΰπουργεϊον τοΰ Τύπου σπάνια τολμά νά πάψν) έφημερίδες, καί 
ακόμα δταν γράφουν εναντίον τοΰ τουρκικού κράτους, καί αι,- 
τοϋ τοΰ Σουλτάνου.

Σάς είπαμε καί άλλοτε δτι τό γνώρισμα κάθε πολιτισμέ
νου κράτους είναι fj εφημερίδες, δπου δεν υπάρχουν έφημερί 
δες, έκεΐ βασιλεύει ή μεγαλείτερη βχρβαρότης. Ή  έφημερί
δες είναι ενας δημόσιος κηρυκας ποΰ διδάσκει τόν Λαό κάθε 
μέρα τά καθηκοντά του, καί τόν φωτίζει.

Προχτές έ'γραφε ή 'Λχρόπο.Ιις πώς ένας μεγάλος Λόρδος 
είπε στή βουλή τής Α γ γ λ ία ς , δταν διοικούσε τόν τόπο τους 
τυρρανική κΰβέρνησις τάδε :

κΔέν θέλομε νά έχωμε κάμμιά ελευθερία συνταγματική , 
((πάρτετες ό'λαις, καί άφήσετέ μας τόν Τύπο έλεύθερο, καί 
Κμεΐς μέ τήν έλευθερία τοϋ Τύπου πέρνομε υστέρα δλαις τής 
«έλευθερίαΐς μας πάλι π ίσω ».

θ ά  πήτε δτι ή ελευθερία τοΰ Τύπου είναι κ,αί νά βρίζτ) τόν 
κάθε πολίτη έτσι ανεξέταστα ;

ΛΤα£.
Διότι τό Σ ύνταγμα καί οι νόμοι λένε, πώς κάθε άδικούμε- 

νος πολίτης άπό εφημερίδα έχει τό δικαίωμα νά τυπώσνι στήν 
ίδ ια  εφημερίδα πρός υπεράσπισί του δωρεάν καί ΰ π ο χ ρ ε ω -  
τ ιχ ώ ς ,  δ ιπλαϊς άράδες άπό δσαις ητανε εκείνες ποΰ τόν π ε ί
ραζαν πρός δικαιολόγησί του κα ί άπολογία του.

Οι κύριοι δικασταί ποΰ καταδιώκουν τόν Τύπο γ ιά  ψύλλου 
πήδημα, αΰτοί ο! κύριοι δικασταί καί γιά  μιά άπλή μετά- 
θεσι άν τοΰς γίννι ποϋ δέν τοΰς άρέσε», ποΰ νά καταφεύγουν ;

Στόν Τύπο γιά νχ βροϋν τό δίκαιό τους. 'Ο τύπος είναι 
τό τσομπανόσκυλο πού υποφέρει τά  μύρια γιά νά φυλάξνι τά  
δικαιώματα τοΰ Λαού.

Δέν σοΰ δίνει, λέει, τό δικαίωμα, ό νόμος ό όποιος έγινε 
επ ί Βαβαροκρατίας, νά πγ,ς τήν πόρνην =  πόρνην, διότι ή 
πόονη έχει τό δικαίωμα νά σέ φυλακώβν) επ ί εξυβρίσει, νά φυ- 
λακώσνι μιά πόρνη, ποιόν ; "Ενα' έφημεριδογράφο όποιον δή
ποτε, τόν δάσκαλο τού Λαού.

Κατηγορ* μιά εφημερίδα έ'ναν δτι έ'πραξε τήν δείνα πράξι, 
καί τόν λέει, άφοΰ άποδείξει τήν πραξι του ξάφνα jr.&yrjj. 
Τί γ ίν ε τ α ι ; *0 αποδειγμένος, κλέφτης άντίς νά δικαίολογηθή 
σε καταγγέλει επί έζυβρ ίσει, κα ί οί σεβαστοί μας δικασταί 
άντίς νά παρατηρήσουν τήν κατηγορία η τήν πραξι έκεινοϋ 
πού καταγγέλνει, καί νά τού ποΰν, πήγαινε άπολογήσου πρώτα 
στήν ίδια εφημερίδα κατά τόν νόμο, αρπάζουν τήν κα ταγγελ ία  
του καί γιούργια άπό τό αυτί καί μέσα τοΰ; έφημεριδογράφους.

Τέτοια καταδίωξις τοΰ τύπου συστηματική δέν μπάρχει ούτε 
€τήν Τουρκία οΰτε στή Ρουσία, τά δεσποτικόμερα κράτη.

’Επειδή είπα έγώ μιά φορά έναν απ»δεεγμ£νο τρελό 
πώς είναι τρελός, μας μπάρκαραν τρεις ’μ^Ραι» κα*
100 δρ. πρόστιμον, διότι σοΰ λέει ό νόμος δέν επιτρέπεται νά 
τό άποδείξτ,ς. Είναι δηλαδή, νά έρθϊ) νά μας σκοτώση ενας, νά 
μας μα/αιρώσνι καί άμα τόν πούμε κακούργο, ά ντίς νά γ ν*'· 
κείνος φυλακή, εχει λέει τό δικαίωμα κείνο; νά μα ; κα τα γ - 
γείλν; γ ια τ ί τόν εξυβρίσαμε,καί άντίς νά λαμβάνεται ή πραξις 
του υπ ’ δψι, λαμβάνονται τά λόγια , κα ί ά ντ ί; νά πηγαίνουν 
οί κακούργοι μέσα πηγαίνουν οί άγρυπνοι φύλακες τά τσομ- 
πανόσκυλα τών δικαιωμάτων τοϋ Λαού.

Αΰτή ή κατά  στάσις τής καταδίωξις τοΰ Τύπου είναι πολΰ 
λυπηρή, άλλά ώς γενναίοι μαχηταί θά μείνωμε έκεΐ ποΰ έτά- 
χθημεν, θά μείνωμε στάς τάξεις μας, φρουρά τοΰ Λαού, γαυ- 
γίζοντες κάθε μέρα σά σκυλιά ώς' ποΰ νά ψοφήσωμε στή φυ
λακή ?1 άπό τήν πείνα , ώς μάρτυρες.

Ίδοΰ ή μέλλουσα τύχη τοϋ Έλληνα'έφημεριδογράφου, δπως 
θέλουν μερικοί νά τήν καταντήσουν, οί ίδιοι οί όποιοι δταν 
άδικοϋνται καταφεύγουν σάν ζητιάνοι πάλ ι στήν έφημεριδο- 
γραφία γ ιά  νά βρούν τό δίκαιό τους.

Α ΐ, νά χέσω εκείνον τόν....'.;. ποϋ μ’ έκανε έφημεριδογράφο 
κα ί δέν μ ’ έκανε ένα χαμάλμπαση νά σούρνω τήν χαμαλίκα ,



a

•άντίς ποΰ σούρνω τόσα βάρυτκ τοΰ χαμάλη Ααοϋ κα ι. . . . 
....................στοπ ! ί !

Κ αί σείς οί πολιτευμένο ι με τ ι  πολεμάτε ώς τώρα ; Μέ 
τής έφημερίδες σας. Καί λέει ό ένας τόν άλλο κλέφτη, κα 
κούργο καί τά λοιπά καί οΰδεμία κατογγελία . Τί είναι αΰτά ; 
Χ τυπάτε τήν ελευθερία τοϋ Τύπου, κύριοι δ ικαστα ί, ή ο
ποία σας έδωσε τόσα προνόμια, χτυπάτε τήν ελευθερία τοϋ 
Τύπου ποΰ έκανε μέ ένα Τ ι ς  τ ιχ α ίε ι πρωθυπουργό τόν Τρι- 
χούπη.

Εμπρός εις τό έργον σας καί μεϊς εις τά ίδικόν μας. "Εκα
στος έφ’ 8 έκλήθη.

Ε ιδ ή σ ε ις .
Σμύρνη. Προχτές πήγα κ ’ έγώ στοΰ νεκροταφείου, τήν έ.κ- 

κλησά ν’ ακούσω τήν νέα ψαλμουδία, καί άφοϋ κοιμήθηκα 
κάμποση ώρα, ξύπνησα έπειτα  άπό. τά γελοία τών πλαϊνών 
μου, γ ια τ ί ό δεξιός ψάλτης είχε χάσει τά μέρος του καί άρ
παξε τοϋ άριστεροΰ καί τάκαναν κουλουβάχατα κα.1 έχασκαν 
σάν χαζά . Έσΰ τ ί  λές ; Σ. Π. Λέω πώς άφοϋ έχασκαν εκεί
νοι, χάσκω κ’ έγώ , καί οΰκ έχω τ ι φώ, ήγουν τ ί  νά πώ.

2
Κυρίαις μοδιστρούλαις ποΰ είστε, μέσα κεΐ στό ξενοδοχείο 

τοϋ Βαρνάβα εσείς, αδερφές, δέν έχετε τόν θεά  άπάνω σας, 
«αραξεμπουρδαλιάνατε καί σηκώνετε τόν κόσμο στά ποδάρι 
μέ τής φωναίς σας. Νά σηχάσετε, καί δέν έχουν τό κέφι σας, 
κα ί νά τοΰς φορτόνεστε κιόλας πώς σας πειράζουν οί γείτονες. 
Νά δούμε τ ί  θά άπαντήσετε. "Αμ έχετε κα ί μοΰτρα.

3
Ζάκυνθος. Έ δώ εις τά ξενοδοχείο τοϋ Φοίνικα είναι ένας 

μάγειρας Π αναγιώτης καί τσακόνεται κάθε βράδυ μέ τή γυ- 
ναΐκά του καί δέν μας άφίνει νά κοιμηθοϋμε. Δέν μας λές 
τ ί νά κάνωμε μ’ αΰτόν τόν μπελά ;

Σ . Πα.Ι. ‘Απλούστατο. Νά φύγετε άπό τά ξενοδοχείο γ ιά  
νά βρήτε τήν ησυχία σας άλλοϋ.

4
Πάτραις. Έ ίώ  εληξε ή θητεία του άπά προχτές ένοΰς 

έπονο>ματάρχη τοΰ Γιωργακοπούλου καί γυρεύει τήν άφεσί

(8) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

ΤΟ Λ1ΑΟ ΛΑΚΪ.
Η '.

*Η Μαρουδίτσα άμα είδε πώς τήν άποπεϊρε ή κυροϋλά της 
στά καλά καθούμενα, φουρκίστηκε κ ι’ αυτή , δαιμονίζονται καί 
j  γρηαίς άλλά παραδαιμονίζονται καί τά  κορίτσα.

—  Γιά νά σοϋ ’πώ , κυροϋλα, τής είπε, ξέρεις πώς μάς πα- 
ραφορτώνεσαι κάμμιά φορά, στά καλά καθούμενα* καί δέν ε ί
σαι πλέον υποφερτή;

—  ΤΙ, τ ί  ; έγώ τά ξέρω ό'λα σοϋ είπα νά μή μοϋ ξερομα
σάς τά λόγια σου. Λογοΰ. Τώρα νά έρθη έκεΐνος ό άλλος ό 
πατέρας σου καί έχομε νά δώσωμε ένα καυγά ποϋ νά μάς 
άκούσγι δλη ή γειτονειά. θ ά  σηκώσω τόν κόσμο στό ποδάρι, 
νά δοΰμ» τ ί πράγματα είναι αΰτά ποΰ γ ίνοντα ι μέσα στό 
σπ ίτ ι μας καί μπροστά στά μάτια  μας, καί πρέπει ένας άπά 
τοΰς δυό σας νά λείψη, η έσΰ νά φύγης, η αΰτός ό γεροξε- 
κουτιάρης.

—  Μά κυροϋλα έκουβεντιάζαμε.
—  Δέν ξέρω γώ . Έ γώ  ξέρω δ,τι βλέπω καί άκούω.
—  Καί τ ί άκουσες;
— ’Εκείνο ποΰ σοϋ λέω ’γώ  καί είπα πώς δέν θέλω νά μέ 

αντιμ ιλάς.
—  Μά σηκώθηκες πάλι σήμερα μέ τής άναποδιαίς σου καί 

■ήρθες ν* άνοιξης φιλονικεία ;

του καί ο Μοίραρχος δέν τοϋ τήν δίνει καί τόν κρατά τό> 
άνθρωπο στήν υπηρεσία καί καταστρέφεται καί έμάθαμε πώς 
καί αΰτοϋ στήν ’Αθήνα τά  ίδ ια  γίνονται καί κρατοϋν τοΰς 
χωροφύλακας δέκα μέραις παραπάνω έκεινοΰς ποΰ άπολοϋνται.

Σ . Π. Καί αΰτό άπλούστατο, επειδή δέν πάει πλιά  κάνεις 
νά κα τα τα χτή  στή χωροφυλακή ό'πως κατάντησε, θέλουν μέ 
τό ζόρι νά κρατοϋν τοΰς ανθρώπους, άλλά δ,τι καί άν κάνουν 
σκοΰρα πάντα  θά τά βρουν, κάνεις δέν θά πάη, παρά οποίος 
λωποδ ύτη,· καί ληστής, γ ιά  νά βγοΰν πιά σωστά τά  λόγια τοΰ. 
βασιλικού ’Επιτρόπου ποϋ είπε πώς τό σώμα τής /ωροφυλα
κής φέρνει άτιμ ία στόν στρατό.

5
Κέρκυρα. Φίλοιν φίλε φ ίλτατε  χαΐρε. Έρωτοΰσα νά μάθ«· 

τά όνομά σου έδώ στή Κέρκυρα τό κύριόν σου δνομα δηλαδή 
καί μοΰ λέγαν πώς ονομάζεσαι Παληάνθρωπος, ήδη ποΰ εΰτυ- 
χώς έμαθα τό. κύριον δνομά σας, σάς παρακαλώ νά μέ γρά
ψετε συνδρομητή, καί νά μή τυπώσετε τό δνομά μου, γ ια τ ί 
έχω θείους στον Πειραιά καί μπορεί νά μέ μαλλώσουν.

A. II. Μά άδερφέ δλα καλά καί σάς εΰχαριίτούμε γιά  
τήν συνδρομή σου ποΰ δέν έσ-κίλες, άμ καϋμένε, δέν πή γα ι
νες καί λίγο πάρα πέρα ώς τό φρενοκομείο σας, νά πάρης τό· 
φρέσκο σου. "Αν καλά στή Κέρκυρα βρίσκεσαι, κα ί καλά μπο
ρεί νά βρίσκεσαι;

6
ΙΙρ ός τόν διευθυντή τής ’Αστυνομίας. Σάς παρακαλούν πολ

λοί πού τήν έπαθαν καί βασανίζονται τώρα νά έπιθεωρηθή 
μιά Φωτεινή πού είνα ι εις τής Μ αντάμ Τ ..................... διότι έ 
φθειρε καί φθείρει μέ άσθένειαις διάφοροιις τόν κόσμο. Κάθε 
σχόλειο περιττό, καί βρές σΰ τό κατάστημα, η άν θέλης σοΰ 
τό λέγω .

7 *
Ν αι, μάλιστα, κύριε II. Πελοπίδα έχεις σερβιτόρο ένα Κρη

τικό καί χάσκει καί πειράζει τής γυναίκες, νά τόν συμμαζέ- 
ψης τό λοιπόν διότι είναι λυπηρόν καί περί πειρασμόν καί νά 
μή συμμαζεύεται. Μά τέλος πάντο»ν δέν Οά μπορή νά πέ
ραση καί μιά γυναϊκά μας άπό τοΰς δρόμους χωρίς νά τήν 
βρίσουν. Ά λ λ ο  είδος κακοήθεια πά λ ι αΰτή.

—  Μάλιστα αΰτά τά  πράγματα δέν πρέπει νά γίνωντα ι 
άλλοτε μ,έσα εις τήν οικία.

—  Μά τέλος πάντιον θά μέ άφήσης ήσυχη ;
—  Τί τά λές μέσα σου νά τά πής καθαρά νά σ’ ακούσω, 

καί τ ί θαρρείς πώς έγώ δέν άκούω γιά  νά μέ κάνετε δπως 
θέλετε ;

—  Περίεργον πάλι τούτο πρωί πρωί. Ά φησε με, κυροϋλα 
καί δέν έχω κέφι. ,

— Στοματού, έχεις κα ί μούτρα καί μιλάς, αΰθάδησα, άδι- 
άντροπή, κακομούτσουνη, ποϋ καί δλη τήν περιουσία του ά» 
σοϋ δοίση ό πατέρας σου πάλι δέν θά βρεθή ουτε ζητιάνος 
νά σέ πάοη. Φτοϋ σου.k ·

Ή  Μαρουδίτσα πήγε νά σκάση, καί νά δήτε καί τό κακά 
ποϋ τής είχε πίάση καί τήν πόρτα καί δέν τήν άφινε νά βγή 
όξω.

Δέν υπάρχει φοβερώτερο πράγμα παρά νά μπλέξη τινάς μέ 
γρηαίς ξεμωραμένες. Μπορούν νά φωνάζουν άπό τό πρωί ώς 
τά βράδυ χωρίς νά κουρκστή ή γλώσσά τους. Ούλα τής φταίνε 
καί άμα ξεθυμάνουν στόν ένα τσακόνονται μέ τόν άλλο. Ή  
γρηαίς rj ξεμωραμένες είναι μέσα στά σπήτι μιά τσαναμπε- 
τ ιά . "Ο,τι καί άν τής κάνη τινάς δέν τής εΰχαριστεϊ, μά κκί 
σέ βελλουδένιους καναπέδες άν τής βάνης νά κάθωνται.

Τής λές νά πάτε περίπατο, δέν βαστούν τά ποδάρια τους, 
βγαίνετε μοναχοί σας όξω, δταν γυρίζετε σάς ρ ίχνεται σάν 
σκυλί τσοπανίσο.

— Βέβαια σάς λέει, εσείς ξέρετε νά μοϋ διασκεδάζετε, έ-

3

8
Είχαμε γράψει πώς στά Κύθηρα τοϋ Τσιρίγκου βόσκει τοΰς 

άνθρώπους μιά παράξενη άρρώστια ποΰ τοΰς πάει ρεπ ιτί άπό 
πάνω καί άπό κάτω , μέ συμπάθειο. "Όλα λοιπόν αΰτά τά 
διάβασε δ Τρικούπης σας καί έστειλε καί ξέτασε καί άποδεί- 
χτηκε, δπως γράφη, πρός άπάντησί μας ή προχθεσινή "Ωρα, 
ό'τιοι άνθρωποι δέν έχουν τίποτα  καί εΐναι υγ ιείς ώς κα ί ο: 
άσθενοϋντες.

Τώρα πάλι σήμερα μάς γράφουν άπό τό Τσιρίγο πώς εί
ναι καλά κα ί σώνει ά'λοι άρρωστοι. Α ί, άφού εΐναι έτσι π η 
γα ίνετε νά σάς κάνουν καλά οί βουλευταίς σας, ποϋ άφοϋ πάτε 
νά ψοφήσετε ά'λοι σάς λέν πώς δέν έχετε ψόφο, ποϋ κακό 
ψόχο νά μήν έχετε.

9
. Τώρα βγήκε νέα μόδα νά φορούν λέει τά  κορίτσα πού πάν 
στά δημοτικά σχολεία τά  ϊδα καπέλα καί τής ιδ ιαις πο- 
διαίς. Λ ίγο λίγο θα μάς κάνουν τά  κορίτσα μας καί στρατιω
τάκια. Καλό αΰτό, άλλά rj κυραίς δασκάλαις, γ ια τ ί νά λέν 
«τά κορίτσα άπά κείνο τά εμπορικά νά πάτε νά ψουνίσετε τά 
καπέλα καί άπό κείνο τής ποδιαίς ; Μ’ αΰτή τή μονομανία 
τών στολών θά καταντήσωμε νά κάνωμε καί τά κοριτσάκια 
μας στρατιουτινουδινάκια, χωρίς νά μάς ρωτούν καί άν έ 
χωμε λεπτά  νά τά ντύσωμε. θοΰ, Κύριε, φυλακή έν τώ  στό- 
ματί μας.

10
Πρός τόν κ. Γεραρή στή Πάτρα. Συμμαζέψου. Καί αΰτό 

πολΰ εΐναι ποϋ σοΰ γράφομε.
11

Ά π ’ τή Κούμη μάς γράφουν οί Κουμνιώτες πώς κάτι 
σεβνταλίδες αγαπούν ένα κορίτσι, άλλά ματαίως τώ ν μα
ταιοτήτων, διότι τό κορίτσι έχει τά  κλειδιά τής καρδιάς της 
αλλού δοσμένα, καί εις μάτην κοπιάζουν. Αΰτά εΐναι άηδί- 
<ας καί ξέχασα καί τάγραψα, καί κρίμα σέ κείνον, ποΰ μάς 
τάγραψε καί τά γράψωμε.

12
Πρός τόν κ. ΙΙαϋλο Σγανόπουλο στή Σμύρνη. Νά μάς πά

ρη ό διάβολος τόν πατέρα καί άνάθεμα καί κατάλαβα τίποτα

μένα μ’ έχετε γιά  τά σκουπίδια, εμένα κάνεις δέν γυρίζει νά 
μέ ’δή, εμένα δλοι μέ περιφρονάτε, γ ια τ ί γέρασα. Χολή νά 
σάς γ ίνη τό γάλα ποϋ σάς πότησα. Καί ζωή είναι αΰτή ποϋ 
μ’ έχετε καί ζώ έδώ μέσα σάν φυλακωμένη, σάν σκλάβα σας, 
νά μέ πάτε σ’ ένα γεροκομείο, σ’ένα μοναστήρι νά πεθάνω μέ 
τήν άνάπαψί μου, καί δχι νά μέ τυραννάτε σάν νά ήμαι βάρος 
*ας καί μοΰ τα ίζετε χαράμι τό ψωμί ενώ έγώ σάς άνάστησα 
έδώ μέ τά γάλα μου, μέ τό αίμά μου. 'Ο θεός όμως ποϋ 
εΐναι άψηλά καί στέκει καί τά βλέπει δλα, θά δώση νά τό 
βρήτε καί σείς άπό τά παιδιά σας, Έ γώ  έφαγα τής μαγαρι- 
•αίς σας μέ τή χούφτα καί σείς τώρα δέν καταδέχεστε νά 
μέ πάρετε ουτε μαζύ σας, γ ια τ ί σάς προσβλήνω, καί άν μέ 
πάρετε κάμμιά φορά περπατάτε σείς μπροστά καί μ ’ άφίνετε 
έμενα πισω σάν λακέ γ ια τ ί δέν μέ καταδέχεστε.

Καί δλα τά ίδ ια  κάθε μ.έρα, δ ,τι καί άν τής κάνετε δέν 
τάς εΰχαριστητε, άν τολμήσετε δέ καί τής πήτε ένα λόγο, 
πάει, μπορεί νά μουρμουρίζουν δλη νύχτα.

'Π Μαρουδίτσα τάφερε στά στενά καί δέν είξερε πώς νά 
βγή άπό τήν πόρτα πού τής είχε πιασμένα, ήτανε ικανή άν 
τήν άγκιζε νά τήν πνίξη.

"Αρχισε λοιπόν καί σουλάτσερνε καί έκανε τά σταυρό της
*αί ξεφουμάριζε, ήτανε έκεΐ σάν φυλακωμένη. Πήγε τά κορί
τσι βλέπετε νά χωρατέψη μέ τόν παπόύλη της καί βρήκε 
τόν μπελά του μέ τά δυό του χέρια.

Κοντά «τή  γρηά ξαναπήρε καί ό σιόρ Παντελής φώρα, 
ίρήκε βλέπετε σύμμαχο. Οί γέροι καί η γρηαίς συνενοοϋνται 
®άντοτε< δταν πρόκειται νά συμφωνούν ί) ίδ ιαις τους.

—  Γιά νά σοϋ πώ καλέ, είπε ο σιόρ Παντελής στήν Γαρου-

άπό δσα μάς γράφεις. Τάχεις μπουρδουκλιασμένα ποϋ άμφ*·- 
βάλλω καί σΰ ό ίδιος άν ξέρτ ς̂ τ ί γράφεις.

13
Σμύρνη. Έ δώ ό οικονόμος τοϋ νοσοκομείου μας κατάντησε 

άγριάνθρωπος, καί έφερε τό νοσοκομείο σε τόση ώραία κ α τά -  
στασιποΰ καλλίτερα είναι νά πεθάνη κανείς μέσα στό δρόμο 
παρά στό νοσοκομείο^ καί χάθηκαν άπά 100 χιλιάδες έλληνες 
ποϋ είμαστε δώ νά πάρη ένα έλληνα θυρωρό, αλλά έχει ενοι 
δυτικά, ποϋ δταν γ ίνετα ι ή λειτουργία αΰτός καπνίζει ά π ο ξ »  
άπό τήν εκκλησία μαζΰ μέ τοΰς άλλους τοΰς σάν κ ι’ αΰτον 
μαλτέζους, κα ί δτι κάμμιά ώρα θά τόν πετάξουν μέ τή ς  
κλοτσαίς καί δέν θά τόν γλυττώση ουτε ό φύλ,ακάς του ποϋ 
έχει μέ τά ρεβόλβερ, καί έστω πρός γνώσίν του.

Καί τό σπουδαιότερο δταν ηρθε στή Σμύρνη δεν είχε ο ίτ τ  
γιά σαλέπ καί τώρα έχει κτήμα 1 .500 λίρ’.ς καί εκτός τ ώ ν  
μετρητών, καί άν τόν υποστηρίζουν οί χρυσογάδαροι, άς μάθ’ρ 
πώς έμεϊς ό χαμ-άλης Λαός έχομε περισσότερη δύναμι άπ& 
κάθε άλλον, καί τό κουμπούρι ποϋ σούρνει στά ράσα του άπό· 
κάτω , μπορεί νά τοϋ πάη κάμμιά μ.έρα πουθενά άλλοϋ.

Σ . IJ. Καθ 'ος καταλαβαίνομε καί σείς ο! Σν.υρνιί είστε σάν 
καί μάς,μόνο παρλαμέντο. Τί τά λέτε κα ί δεν τό κάνετε.

14 .
Οί Χαλκιδαϊοι μαθηταί πρός τοΰς Πυργιώτας μαθητάς. Ά 

φοϋ σάς έφυγε, λένε, ό γυμνασιάρχης, καλώς v* δεχθήτε δυό 
τέρατα καθηγητάς ποϋ 0ά σάς φάν ζωντανούς, δπως έφαγαν 
κ ’ εκείνους, τά όνόματά τους δέν σάς τά λέμε γ ια τ ί θά τοΰς 
άνακαλύψετε μοναχοί σας. Κα,λώς νά ίοΰς δεχθήτε καί κακή 
καλοπέρασι.

15

Πύργος. Ό  Τρίφωνας Βακαλόπουλος νά μή ξαναπάη στή 
ταβέρνα τοϋ Λάμπρου καί τοϋ Π. Κούκου <ίιά πολλά δ ιό τ ι, 
καί θά τοϋ κρεμάσουν λέει καί τά κουδούνια, επίσης διά 
πολλά διότι.

16
Αΰτά ποϋ^μάς γράφετε γ ιά  μιά μοδίστα Μααινώ ποΰ ε ίνα ι 

στοΰ Γαλιάνη τό κατάστημα κοντά, δέν -γράφονται, διότι ε ί
να ι μυστικά καί άτομικά, καί είστε άθλιοι.

φαλίτσα τή γρηά μπαμποΰ, έχεις δίκαιο σέ οσα κα ί άν τή ς 
πής ; Αΰτά τής συμβούλευα κ ’ έγώ , καί μ ’ άπόπεΐ5ε καί μέ 
άποστόμωσε καί μ’ είπε καί λωλό.

—  Ηώς τ ί; απάντησε ή Γαρουφαλίτσα, έμενα μοΰ τά είπε 
αυτά , εμένα ; Μαρία φέρε το ψαλλιό ι νά νά τή : κόψω τή 
γλώσσά.

—  Καί μέ έβρισε μάλιστα.
^— Καί μέ ποιόν,καί άπό πού μάς ηρθε πάλι αΰτό τό κακό, 

αΰτή ή φουρτούνα στό κεφάλι μας, καί ποιον μπάζει αέσα,' 
α ΐ ποιόν καί δέν τό ξέρομε μεϊς ;

— ’Ό χ ι, καλέ, μ’ έβρισε.
—  Ά  κάτω στή βρύσι, έγώ τά άκούω δλα. Καί ποιό- τ·ίΓ* 

κάνει τής πλάτες. ‘Η δούλες, α ί, η οί δούλοι; Ουλους θά 
τοΰς διώξω, Οά πατήσω ποδάρι σήμερα ουλους νά τούς διώξω- 
Μπά κακά πού μάς ηρθε στό σπ ίτ ι μας. Ιΐοϋ είστε εσεϊ: 
ίούλοι δούλες, δλοι έδώ.

Καί άπό τήν.φούρκα της βγήκε όξω ή γρηά* Γαρουφαλίτσα 
νά τής φωνάξη, άπάνω σ’ αΰτή τήν περίστ’ασι τδκανε στρι- 
ψόνα^ή Μαρουδίτσα καί χώθηκε στή σάλα,άμπάρωσε τήνμπόρτα 
καί άρχισε τό πιάνο της, ή γρηά ακούοντας τή μουσική τήν 
πιάσαν πιο χειρότερα τά δαιμόνια της, γ ια τ ί ένόμισε πώς 
έγινότανε καυγάς.

Μ παίνει μέσα καί βρίσκει τόν σιόρ Παντελή μονάχο καί τοϋ· 
άρχίζει τό δεϋτε κυριελέησον τ ί έκανε τή Μαρουδίτσα κα ί ποΰ 
τήν έκρυψε καί ποϋ τήν είχε κρυμμένη, γ ια τ ί δέν είχε δ?, 
πότε έφυγε.

Αύριο σάς λέω «τί καυγάς άναψε μεταξΰ αΰτών τών δυό 
ξεμωραμένων.



Λ

17 -
'Έ να ; άπό τοΰ; νέους επιτρόπου; τοΰ άγιου Νικόλα b Σ. 

Γκιωνάκης χ τ ίζε ι σ π ίτ ι  καί ρουκανίζει τά σανίδια μέσα στήν 
εκκλη-ιά , καί κρίμα ποΰ δέν πάει καί νά κατουρή κεϊ μέσα..

Γ. Τ.
24

Κ /λάμα ι. K'jpts άρπάχτωρ τής παληάς εταιρία; τών βα- 
πΌριών τής θάλασσα; παρακαλάσαι δταν έρχωνται οί έμπο
ροι νά πάρουν αποδείξεις γιά  νά παραλάβουν τά εμπορεύματα 
του;, νά μή τοΰ; λ έ ; περάσετε άλλη ώρα, γ ια τ ί Οά σέ βρή 
καί σένα κάμμιά κακή ώρα. ’Ορίστε ’καί άλλον ζώον. Κάνί 
μ α ; καί σΰ κα ταγγελ ία  γ ια τ ί σέ ονομάσαμε ζώον καί άοοΰ

Τχ;*.αθες τχ  ν ίχ  ; *11ρβε ό Β α υ Ά έ ις .  
— Μνορέ τ: μ. Λ  λές, χαΐ πότε ε ίχ ε  φύγει j

19
Ό  θώδορο; Παπά Ευσταθίου ητανε στο Βόλο στη ; κυρία; 

άξιοτί'ΑΟυ Στυλ'.ανή; Ροντοπούλου υπηρέτη; καί δέν τόν π λή 
ρωνε τα χ τ ικά , καί τοΰφαγε καί κάτι βιβλία καί άνοιγε καί 
τά  γρ ίμμ ατα  τοΰ πατέρα το», άνευ χωρίς τή ; άδεια ; του καί 
σούφρωνε τίποτα χαρτζιλίκι αν τοΰστελνε ο πατέρα; του καί 
ΰ*τεοα άπά ένα χρόνο τάν εΰγανε βέρντζινο άν καί τοΰ χρου
στά 29 δραχμαίς, καί παρά μία νά γίνουν τρ ιάντα .

Τώρα λο ιπ ίν τ ί σκέπτεστε σεϊ; ; Έ γ ώ  σκέπτομαι π ώ ; τά 
λεπτά  πάν φαγωμένα, καί δχι στάν Κ Π αλιάνθρωπο», άλλά 
κα ί σέ χ ίλ ια ι; δυό εφημερίδες άν τήν περάση. Μ χκάριαι; ί) 
κοατοΰται τδ ν άλλων τά χρήματα κα ί μάλιστα βιβλία.

20
Π χλι ό στρατό; φωνάζει πώς τοΰ δίνουν άντίς γ ιά 'ψ ω μ ί 

λα σ -η . Ό τ α ν  πρωτογράψαμε, τό διώρθωσαν γ ιά  κάμποσαι; 
μέραις, γ ιά  τάν φόβο τή ; έπίσ/.εψι; τοΰ Τρικούπη, τώρα πάλι 
τά  ίδ ια . Αί καί τί θά βγ/ί μ’ αΰτό νχ γράφαμε κα ί νά διορ
θώνεται ένα κακά καί ΰττερ* άπό λ ίγ ε ; μέραις νά γ ίν ε τα ι 
χειρότερο ; Ό τ,αν δέν ΰπάρχη αΰστηρή έπ ίβλεψ ι; άπά τοΰ; 
δ ιο ικητά ; τών ταγμάτω ν γιά . τήν τροφή κα ί'τόν άρτον τάν 
Ιπιούσιον τοΰ στρχτοΰ, κάμμιά διόρθωτι μή περιμένετε. Νέτα 
σκέτα.

21
Πρωτότυπέ; επιγραφή. ((Κ.ίρη]Πχλιάνθρωπί,τήπωσον Γράμ- 

μ-/ νά σέ εΰχαρι*τό. Ί ;  γραρίον πχλλιίνθρωπον ε ί; ’ Αθή
ν α ;» .  =Α ΰτ>  τό γράμμα είνα ι άπό τόν Περαία καί θά μέ ρω
τήσετε τ ί γράφει μ έσα ; Να ί; γυνα ΐκε; τσακωθήκαν καί 
θέλει ή μια νά βάνη τήν άλλη στόν εΠχληάνθρωπο» μ ιά
Χρυσοΰλα Ζελιώτη κα ί πάρα κάτω δέν τά βγάζω , ώστε
μείνετε καί σεΐ; μέ τά άβγαλτα . Βρέ γυνα ΐκε; θά συχά- 
σετε ποΰ άρχισα τε καί σεϊ; γ ιά  τό τίποτα  νά μπενόσαστε 
στόν τύπο ; Μχ είναι περί διά ντροτή; σας, άφοΰ ρεζιλεβάσα-

στε μέ τοΰς καυγάδες σας καί λέει ή μιά τά σκολιανά της άλ
λης καί πομπευόσαστε, τώρα θέλετε νά γίνετε ρεζίλι καί σ’όλο 
τάν κόσμο, θ ά  βάνετε γνώσι ;

23
Α ίγιον. Αΰτολεξί. Κύριε Π αλιάνθρωπε χαΐοε. Δέν λές 

τοΰ άστυνόμου Άλεξανδρόπουλου νά λάβη τά  μέτρα του 
διότι εις τά χωριά Μαυοίκη τοΰ Αίγιου ποΰ κατέβηκαν οί 
τσοπάνιδες καί έκλεψαν τη ; γλάστρε; μέ τά βασιλικά και 
πήγαν καί τής έχωσαν σέ μιά. τροΰπα, ώσ-ε λοιπόν θά μάς 
γδύσουν καί τά σπ ίτ ια . Σ. Π. Νχ κυττάξετε νά μή σάς γδύ
σουν καί σάς. ”Αμ τ ί διάβολο ήθελαν πάλι νά τής κάνουν 
τής γλάστραις οί τσοπάνιδες, νά στολίσουν τή ; στάνες του; ; 
Δεν μάς άφ ίνετε κάτω  καί σείς.

Α δ ε λ φ ο ί Μπεκέ.
Εις τά γνωστά κατάστημα τών άδελφών Μπεκέ ποΰ είναι 

στάν φαρδΰ δρόμο τοΰ Έρμοΰ καί είς τό άλλο υποκατάστημά 
τους ποΰ είναι στά δρόμο τοΰ Αιόλου άντίκρυ στό ξενοδοχείο 
τοΰ Σ τίιιμα . καί κολλητά μέ τό ξενοδοχεΐον τών Π αρισ ίνν  
έφέρθηκαν ήγουν έκομίστηκαν έτοιμες φορεσαίς χειμονειάτι- 
κε ; διαφόρων ειδών καί ποιοτήτων έκ πάση; ρ,ανιφατούρα; κά> 
κ α τ ' εΰθεΐαν γραμμή άπά τά Παρίσα, φτεινά, γερά, καλοκοι- 
μένα, (έπειτα δά αν η/αι καί κάνένα στραβοκωμένο στραβοί 
είσαστε σεΐ; νά τό πάρετε), τά λοιπόν δλοι ·οί πελάτες τών 
δυό αΰτών καταστημάτων καί οί άλλοι οί μή πελάτες και 
δλος ό κόσμος, έκτό; τών γυναικών ποΰ δέν φοροΰν φράγ- 
κικα παρακαλάστε νά πάτε νά τοΰ; τιμήσετε καί θά μείνετε 
κατά πά ντα .κα ί καθολοκληρίαν όπερπαραευχαριστημένοι, καί 
μάλιστα τώρα ποΰ είναι εποχή ποΰ μά ; δέρνει ή φτώχια καί 
έχομε ανάγκη καί τή ; πεντάρα; άλλου δέν Οά βροΰμε φτει- 
νότερα. Στή φτείν ια , ό'λοι γ ια τ ί μά ; έπνιξε ή φτώχ ια , καί 
θά τά μάθουν καί θά σωθοΰν καί θά μείνωμε χο>ρίς ροΰχα 
χειμονιάτικο καιρό. .

Κ α ντκ δ ό ρ ο ς  μ .ΐϋυ ιμ .ένο ; άπό μο·3ατο.
—  λ ύ τ ή ή  τχραΙ,.ρ')/.ατέβχτο; -κ ίλ ι βροχή ·/.%·. μοΰ βρωμά, μυρί
ζε ι 5 ;ιω ; λίγο κ ;’ i r ) j  μοϋϊτο. θ ζ  π »ω  -το* χημι/.ό τήί ’Α ϊτυνβ-  

μ '« ς  v2t μοΰ τή ν κά·<»ι ά ν ίλ υσ ι.

Ό  Β ό α -ο ρ ο ς
Αΰτό; πάλι b Βόσπορο; είνα ι ξενοδοχείο στά δρόμο τοΰ 

Έρμέα 'Ερμή στά πλευρό τής Καπνικαρέας καί άπέναντι στή 
Στοά τοΰ Μελά, έχει δωμάτια άεριστικά, καινούργια έπιπλα 
καί υπηρεσία προθυμώτατη, τά σπουδαιότερο είναι καί συμ- 
φεριτικά, ήγουν είς δλους προσιτά καί μόνον άπρόσιτο στοΰ; 
κανονιέριδες. Ό σοι λοιπόν έρχεστε άπά τά μέσα καί τά έξω 
τής 'Ελλάδος νά πηγαίνετε δλοι έκεϊ, γ ια τ ί δσοι δέν πάτε θά 
κοιμάστε στοΰς δρόμους, καθόσον καί διότι όλα τά άλλα ξε
νοδοχεία κλείνουν άπά ντάλα μεσημέρη έστωντας μέ τό νά 
μή έχουν πελατεία , καί κάπου κάπου κοιμώνται καί αΰτ» 
οί ίδιοι νοικοκυρέοι γιά νά φα ίνωνται πώς είνα ι ξένοι.


