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Ώ ς καθώς ξέρεις, δταν -ήσουνα μουτσόπουλο στ-)) πατριόα 
«ου, ποτέ βέβαια οΰτε *τό ονειοό co'S δέν θά το εφανταζωσο 
πώς απορούσες νά γίνης καί βασιλέας.

’Αλλά τό έφερε ή οργή τοϋ Θειΰ καί μέ ευχη μας σέ εκλέ
ξαμε βασιλέα, δχι όμως καί θεληματικώς και απο καθαρή 
συνείδησι,άλλά διότι μάς είπαν ή δυνάμεις σενα νά βγάνωμε, 
ένώ ΰπαρχαν τόσα άλλα κούτσουρα άπό βασιλικαις οικογένει
α’. ;  στήν Εΰρώπη καί κανένα δέν ήθελαν νά μάς δώσουν.

Ώ σ τε  έλαχε ό κλήρος είς εσένα.
Άφοϋ σε ψηφίσααε, χωρ'ις νά Οέλιομε, ελλείψει άλλου,κατα- 

δεχθηκε ό πατέρας σου ή Α. Μ εγαλειότης, να μάς γυρεψη 
νά σοϋ κάνωμε ώς και τά έξοδα τοΰ ναύλου, καί έστωντας τό
σες μέ τό νά μή είχαμε οΰτε ένοΰς οβολοΰ π ίστκσ ι στον κο- 
ομο, σοΰκαναν τόν ναϋλο ή δυνάμεις.

Πράγμα ποϋ δέν ήτανε μικρό ρεζιλίκι μας, νά ερθη £ βα 
σιλέας μας μέ συνεισφορά τοϋ μαντυλάκι άπό τους ευρωπαιους.

Κοντά σ’ αΰτή τήν ευτυχία άπόχτησες και μια αλλ·/;, νά 
σοϋ προικοδοτήσουν τήν Έφτάννισο κα ί με 250 χιλιάδες δραχ- 
μοϋλες τόν χρόνο, έν ό’σω ζής καί βασιλεύει; η και δεν βασι
λεύεις.

Καλή σου τύχη κ ’ έδώ.
Σ πίτι δέν είχες νά κατοίκησης καί σοϋ δώσαμε τό παλάτι 

μας ποϋ μάς κοστίζει μ ιλλιούνια’ καί κατοικάς τής τσαμπχς, 
ένώ αν τό είχαμε κενό τό πα λά τι άπό τήν βασίλεια σου, θα 
μπορούσαμε νά τό μεταχειριστούμε γιά  χ ιλια ις οουλειαΐ; ε- 
θνικαίς.

"Αμα ποϋ ήρθες έφερες μαζύ σου καί τόν Σπόνεκ, τον καλο 
εκείνο άνθρωπο, άλλά είδες δτι άμα ποϋ θελησε ν άνακα- 
τευτή στά ντόπια πολιτικά, δτι πήρε τα παποϋτσα του, και 
“ίγ ε  οθεν ήρθε άναυλα κ ι’ αΰτός.

Έ νώ άπό τόν καιρό ποϋ ήρθες ώς το>ρα έχεις παρμένα 30 
μιλλιούνια δραχμαίς άπό τό ρωμαίικο, δέν εσκεφθηκε; νά κά
νη; οΰτε ένα πα λά τι δικό σου στν, πρωτευουσι να ,οδ=.ψ/;, 
~έντ’ έξ μιλλιούνια, άλλά πήγες και θεμ*λίωσες στή Τρίπολι 
εκείνο τό ψευτοπάλατο, ποϋ είναι ώς τά θεμέλια μόνο καί θά 
καταντηση να γίνη κάμμμίά φορά τεπόζιτο καθε ασθένειας.

"Επειτα άπό βασιλέας έσκέφθηκες νά γίνης καί κτηματίας» 
δπως καί είσαι, καί νά τά χαίρεσαι δσα κτήματα έχεις, άλλά 
δέν σ’ είδαμε καί κάμμιά φορά νά βάνης τό χέρι στή χρυσή 
πο«ζνέρα σ^υ, ποϋ σοΰ τήν γεμίζομε με tς, καί νά πής, νά δίνω 
κ’ εγώ τόσα γιά ένα έθ ικό σκοπό τό φάτε παληορωμνοί.

Ά λλά  σ’ αΰτό δέν έχομε κανένα δικαίωμα νά παραπονού- 
μαστε, γ ια τ ί κύριος τής περιουσίας σου είσαι καί μπορείς νά 
τήν ξοδέψης στά Παρίσια γιά μιά βραδε.ά ένού; συμποσίου, 
δπου φωνάζει καί ό διάδοχος τής Α γ γ λ ία ς , Ε ιμ .*·. ε λ λ η ν * ? .

Καί έπειτα  τήν άλλή μέρα έγραψε έκείνη ή βρωμοεφημερίδα 
ή φοαντζέζικη,ποϋ τήν λένε Β ο λ τ ε ρ ο  πώ ; πήγαν ένα υψηλό 
πρόσωπο στήν άψι, χωρί; νά μά; εξηγα καί ποιό, γ ια τ ί ήτανε 
σταφίδα μεθυσμένος.

Καί αΰτό ήτανε ό διάδοχος τής Α γ γ λ ία ς  ποϋ πήγες καί 
τάν εΰγανες σΰ, καί ό'χι σύ.

Καθόλου δέν σέ βλέπομε σάν τόν Ό θωνα καταδεχτικό, καί 
μόνο τό καπέλλο σου χαλάς χαιρετώντάς μας, διά τήν όποία 
εεβερέτζα σέ ευχαριστούμε πολΰ, γ ια τ ί κοντά στό δικό σου τό 
καπέλλο χαλοϋμε καί μεΐς τά δικά μας ξεσκουφιαζόμενοΐ.

Ό  κάτω  χαμάλη; Λαό; δέν ξέρω ποιός κακοήθης τοϋ 
βούιξε στ’ αΰτια , δτι τήν πρό παραμονή τής διάλυσις τής 
βουλής, έκέρδισες στά χαρτιά άπό τόν Τσιγκρό 500 χ ιλ ιά 
δες φράγκα, καί ροίτητε βασιλέα, πώς ξεσχίζομαι ό φουκαράς 
εγώ , δταν ακούω τέτοιαις άνοησίαις, καί ό'τι τάχα ένεκα 
τούτου έδοσες τήν διάλυσι στόν Τρικούπη σου, ποϋ έγώ ένώ 
θέλησα νά σέ ένα δυό μέρη νά τά διαψεύσω,. κόντεψα νά βρώ 
τόν μπελά μου, γιά  σένκ, γιά  τό χατήρί σου.

Άφίνομε τώρα ποϋ άπό τήν μεγάλη οικονομία σου, λένε 
πώς έβανες ώς καί τό φαγειτό σου στή δημοπρασία, καί έχεις 
εργολάβο στό τσάκι σου καί γ ι ’ αΰτό μιά φορά άπό τήν με
γάλη φροντίδα πού είχαν άναψαν τό τσάκι, καί ανακαλύ
φτηκε ή φωτιά πού έβοσκε τό παλάτι ύστερα άπό τρεις μέ- 
ραις, άφοϋ πλέον ξεπροβάρησε άπό τό ταβάνι.

Καί λέει ό ϊ*<χμ.πχγα.ς φαντάσου, νοικοκύρης ποΰ δέν . 
ξέρει τ ί τοϋ γ ίνετα ι μέσα στό σπήτί του ποϋ δέν εΐναι δικό 
του.

Κάτι άλλαις εφημερίδες έγραψαν πώς σέ πυροβόλησε μιά



V

βραδυά στόν Περαία ή περιπολία,κατά λάθος γ ια τ ί ερχόσουνα 
άπό κακή στράτα, καί ένεκα τούτου πάλι έτιμωρήθηκε ενας 
αξιωματικός, έστωντας μέ τό νά έξεπλήρωσε τό καθήκον του.

Ρ ώταγε όμως έμένα τ ί καί πάλι όπόφερα γιά  νά τά  δια- 
ψεύδιο αΰτά.

Τώρα θέλουν νχ σοϋ ποϋν κα'ι νά σοϋ κολλήσουν κα'ι έ'να 
άλλο, δτι έγινες καί οίκοπεδάοχης, γ ια τ ί διάδωσε ij αΰλή 
σου πώς τό παλάτι τοΰ διάδοχου θά γίνη στό Πολύγωνο, 
και υψώθηκαν τά οικόπεδα άπό τήν όποία ύψωσι τών οικο
πέδων κάτι τσιμπολόγησε κα! ή αΰλή σου ποΰ τά διάδωσε, 
καί έπειτα μάς έκανε καί δεύτερη έφοδο πώς θά γίνη στό 
Κολωνό, γιά  νά μάς  γελάσουν καί έκεΐ νά πάρωμε οικό
πεδα μέ βαρυτιμώτατη τιμή.

Γιά τήν βασιλοπούλα μας τήν ’Αλεξάνδρα ποΰ διάδωκαν 
ί) κακαίς γλώσσαις πώς θά τήν πάρη ό ξάδερφός της ήξερε ή 
αΰλή σου νά κάνη διάψευσι πυντανε ένα ρεζιλίκι, κα'ι ΰπο- 
γράφετο έχ. τών ά να κ ιό ρ α ν , ένώ δταν έγινότανε αΰτή ή δου
λειά τής διαδηλώσεως πώς θά κάνη μέ τά λόγια παλάτι 
έδώ καί έκεΐ ό διάδοχος χωρίς πεντάρα καί ρίχτηκε ό κόσμος 
αλλά Λαύριο κα'ι αγόραζε οΰόπεδα, τότενες δέν εΰγήκε κ ά 
νένα μανιφέστο «έκ τ ω ν  ανακτόρων}) ποϋ νά λέη πώς ε ί
ναι ψέμματα όλα αΰτά, γιά  νά μή καταστρέφεται ό κόσμος.

Έ γώ  δμως τό είπα κα'ι τό έγραψα πώς είναι ψέμματα 
καί κόντεψαν νά μέ σκοτώσουν κάτι μεσίταις

Ά λ λά  αΰτά είναι μικρά πράγματα κα'ι μεθαύριο σοϋ λέοο 
καί τά  άλλα τά χοντρά παράπονα τοϋ Λαοϋ σου, ποϋ 5έν 
μπορώ νά τά συμμαζέψω σέ ένα φύλλο.

(Έ κ  τΰ>· ’ E y i j i r p i iu r )

ΛΙάτα μχς.
Τόρα είνε ποϋ βρίκαμε τόν μπελά μας ρ.έ τά δυό μα ; χ έ

ρια. Έ πειδή , ή κυρία ’Α γγλ ία  φοβάται γιά τόν Γιώργό μας 
τόν βασιλέα στέλνει τήν ά'νοιξι στόλο βαρβάτο στόν Περαίβ, 
άλλά καί πιό βαρβάτο στέλνει καί ή ’Ιταλία  στήν ίδια εποχή.

Τόρα κοντά *’ αΰτοΰς τοΰς ξένους δέν θέλει μεγάλη φιλο
σοφία, δτι 9ά βοηθήση καί ή συμπεθέρα μας ή Ρωσοία, ώστε 
δέν είναι [λ* αύταίς τνίς λεγ<ψ.εναις ναυτικαΐς πολεριικαις έπι- 
ί ε ίξ  εις νά γίνη τό μάλε βράσε_ ό Περαίας, βομβαρδισμός τής 
’Αλεξάνδρας.

’Ώ στε, συμπολίτες Περαιώτες, νά έχετε τό νοΰ σας, καί 
άμα ποϋ σάς βρωμήση μπαροΰτι, ελάτε δλοι νά κρυφτήτε άπό 
πίσω άπό τό πα λά τ ι, καί είμαστε βέβαιοι, δτι άπό τό στρι- 
μωμα ποϋ θά1 τοϋ'κάνετε, θά φθάση κατρακυλώντας ώς τόν

(6) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ Ι Σ

ή : Π Α Ρ Α  Ξ ΕΜΗ
"Αμα ποϋ τσάκωσε ό φουστανελλας τόν Κουτουμόγια μας 

είπε στοΰς άλλους τρεΐς νά πάν καλιά τους καί αΰτός έχει νά 
κάνη καλά μαζύ του, καί πέρνει καί τήν ίκανοποίησί των 
άπάνω του.

—  ‘Ό χ ι, είπαν, οί τρεις άλλοι, μάς κυνηγούσε τό πουλάοι, 
είναι ζωοκλέφτης καί άννίκει σέ μάς ποϋ τόν πρωτοπιάσαμε.

—  Μά γ ι ’ αΰτό τό πουλάρι ίσα ίσα έχω νά τοΰ γυρέψω 
λόγο κ ’ έγώ . °Ώοα καλή, καί άν δέν τόν περάσουν κ ίμμάτια  
σέ ένα τέταρτο άπό τήν πόρτα ποϋ έφυγε τά πουλάρι, νά 
φάω τά κόκκαλα τοϋ πατέρα μου. Ά ειντέστε.

—  Ά ο υ , άου, άρχισε καί φώναζε ό Κουτομόγιας, αφεντικά 
μέ πονεϊ, νά, πεθένω, άσε με νά πάω σέ ένα φαρμακείο νά 
δώ τόν πόνο μου, άου, άου, νά μή πεθάνω τό ελάχιστο καί 
μόνος άσε με νά ζήσω νά γ ίνω  καλά καί σοϋ δίνω δ,τι ίκα - j 
νοποίησι θέλεις, τώρα είναι τά ίδιο σάν νά μιλάς μέ ενα 
ττεθαμένο.

—- Βρέ έλα ’δώ, «α ί σ* έμένα δέν περνούν κλάψες.
Καί τόν τσάκωσε άπό τό αΰτί.

Περαία καί έκεΐθες να τό μπάσωμε μέσα σέ κάμμιά Σκύλλα, 
χωρεΐ δέν χωρεΐ.

’Έ π ε ιτα , άδερφοί, δικό μας δέν είναι τό π α λά τι, ήγουν ε
θνικό, άρα έχομε καί τό δικαίωμα τήν ιδιοκτησία μας νά 
τήν κάνωμε δπως θέλομε, νά τήν καΐμε, νά τήν κανονιάρωμε 
δπως καί τό κάναμε ώς ποϋ νά φτάση νά τής βάνωμε καί πε
τρέλαιο. ’Αμήν.

Τ ώ ρ α
δέν 0k ηναι άσχημο νά μάθετε καί πόσοι είμαστε ψηφοφόροι 
σέ ούλη τήν ’Α ττική κατά τόν παλαιό κατάλογο τοϋ 1884. 
Ά θήνα ις 11 χιλιάδες καί 244 , άλλ’ έπειδή αΰτοί οί τελευ
ταίοι μπορεί νά άπόθαναν τοΰς βγάζομε δξω. Στον Περαία, 
3 χιλιάδες καί 201,καίαΰτοΰς τοΰςτελευταίοης δξω γιάντάοα.

Στό πίριβόητο Λαύριο υπάρχουν ψηφοφόρ*ι μόνο 774 υστέρα 
άπό 10 χιλιάδες κατοίκους ποΰ εχει. 'Ώ στε ό θτσαυράς τοΰ 
Λαυρίου σέ ψηφοφόρους, γ ια τ ί κάνεις κερατάς δέν φρόντισε 
τόν τόσο χαμάλη Λαό νά τόν προτρέψη νά πολιτογραφηθή. 
καί θά μένη μέ σταυρωμένα τά χέρια σάν νά έχη ραμένα τά 
πολιτικά του δικα ιώματα , ποιός ;

Νά ό δέκα χιλιάδες Λαός τοϋ Λαυρίου, άπό τόν όποιον 
θά ψηφίσουν μόνο 774, ένώ δλοι οί άλλοι φαίνονται θα ηναι 
παραγεγραμμένοι σάν κτήνη, εάν τής τρακόσαις χιλιάδες τών 
άνδραπόδων ποΰ είχαν τόν αρχαίο καιρό οί ’Αθηναίοι καί 
δούλευαν τής σκουργιαίς. ”Αμ θά τά διορθώση αΰτά ή Πα- 
ληανθρωπιά.
• Ζτό Μαραθώνα είναι 736 καί τοΰς πέθαναν καί 18, ουσπερ 
τους καί καλό κατευόδιό τους καί καλή άντάμωσι νά δώση 
δ θεός. Στά δήμο ’Αχαρνών είναι ψηφοφόροι 752. Έ νώ  στήν 
άρχαιότητα έδιναν οί Άχαρνοίς τ ρ ε ΐ ς  σοΰ λέει δ άλλος 
χιλιάδες στρατοΰ, φουσάτο δλάκερο καί τό όποιο ήτανε τό 
μεγαλείτερο στήριγμα τών ’Αθηναίων.

Στή Φυλή ψηφίζουν 493, στόν Ώρωπά 562, σώμα ούλους 
μας βγαινόμαστε 19,024 ψηφοφόροι καί ό λύκος νά φά·  ̂ τόν 
μετρητή.

Αΰτά «άς τά έγραψα γιά  νά ξέρετε ποΰ βρισκόμαστε, καί 
πόσα κουκκιά χρειάζονται γιά  νά βγή τινάς βουλευτής.

Ε Ε «αμ .ε
χουχχιά Εέρετε αΰτή η λέξις πώς είναι αρχαιότατη τών ’Α
θηναίων, γ ια τ ί κ ’ ΐκεΐνοι έσ τ«ντα ς μέ τό νά ήτανε «κρ#βό 
τά τομαρίσο χαρτί έψήφιζαν μέ x va jirv c, ήγουν ρέ κουκκιά,. 
κα ί γ ι ' αΰτά έλεγαν τοΰς βουλευτάς δσοι εΰγεναν= ;(ο ί άπο 
κνάμων βουλευταί)) = ήγουν μας τά κουκκιά βγάζουν τοΰς 
βουλιαχτάς.

—  Νά μά τό θεά έπεσα άπό πάνω άπά τό. φανάρι ποΰ 
είχα σκαλώσει δταν μέ κυνηγούσε τά πουλάρι, πέρνοντάς με 
φαίνεται γ ιά  δμοιό του καί βάρεσα σέ κακή μεριά, νά έδώ.. 
"Αου, άου !

—  Καί καλά άφοϋ σε κυνηγούσε τό πουλάρι έστωντας, ώς 
καθώς είπες, δτι σε πήρε γιά δμοιό του, σΰ πάλι ποϋ τό κυ
νηγούσες τά πήρες γιά δμοιό σου, ε !; τρόπον ώστε νά προσβά- 
λης καί τό ζώ ;

— ’Ά ου, άου. Έ γώ  δέν τά γνώρισα πώς ήτανε πουλάρι,έγώ 
νόμισα πώς ήτανε κανένας λωποδύτης, άου, καί μέ κυνηγούσε 
καί θάμποσαν τά μάτια  μου καί παρ« είδαν καί πήραν τό γ α 
ϊδούρι γιά  άνθρωπο. ’Άου.

—  "Αουξου καί ξερός, παληάνθρωπε, απρό; περπάτα.
— ’Ά ου, καί ποϋ θά μέ πάς ; ’Ά ου, άφεντικό δέν μπορ& 

νά περπατήσω, άου σοϋ λέω , μ ίλα με ’δώ, σκότωσέ με δώ, 
αλλά μή μέ κουνάς άπό τόν τόπο μου, γ ια τ ί άου, πέθανα.

—  Πολΰ καλά καί δώ τά βρίσ*οαε. Π ηγαίνετε τώοα σείς 
οί άλλοι.

Μόλις έφυγαν ο:. άλλοι τρεις καί τσάκωσε άμέσως άπά τόν 
λαιμό ό φουστανέλας τόν Κουτομόγ:α μας καί τάν κόλλησε 
στόν τοΐχο ποΰ βγήκαν τά  μάτια  του μιά σπιθαμή δξω καί 
λίγο λίγο ξαμολυνόμενος, κατακάθισε στή γης.

— Σήκω άπάνω ρέ, τοϋ λέει δ φουστανελλας, δίνοντας του

Τώρα πώς ήτανε’ τά μαΰρα καί πώς ήτανε τά άσπρ* κουκ
λιά πλιά δέν ξέρω νά σάς τά έξηγήσω, άλλά θαρρώ πώς Οά 
μάζευαν άπά τά περιβόλια τά μαύρα βορθοκούκ*/ια ξεχωριστά.

Λοιπόν βαστάτέ καλά τά κουκκιά σας, καί ξέρετε τ ί θά 
•πή κουκκιά καί κατά άλλη σημασία τής λέξις ; ’Όρχεις.

Βαστάτέ τους λοιπόν καλά, καί νά μή μοϋ λέτε πώς λέω 
πάλι άχρεΐα γ ια τ ί τό λέει καί δ θουκιδίδης καί δ Α ριστο
φάνης, μέ μεγάλακεφάλαιά , οί κερατόπιστοι, καί τό λένε και 
τά λεξικά ούλου τοΰ κόσμου.

Λοιπόν βαστάτε καλά τά κουκκιά σας, μέ δποια άπό τής 
δύο σημασίαις τής λέξις θέλετε.

Γράμ.μ.ατα
Τά γράμματα τών έπιστολών έφθασαν πλέον καί έγιναν 

σάν βουνό, γ ια τ ί μ’ αΰτά τά πολιτικά κοντέψαμε νά ξεχά- 
σωμε πώς υπάρχει καί κοινωνία στόν κόσμο ποϋ εκτός τών 
πολιτικών θέλει ν’ άκούη καί τ ί γ ίνετα ι καί δ άλλος δ κόσμος 
καί τ ί παράπονο έχει δ ένας μέ τόν άλλο.

Τό λοιπόν νά μέ συμπαθάτε δσοι σήμερα δέν θά δήτε τά 
γράμματά σας τυπωμένα καί σάς τά μπάζω μεθαύριο σιγά
σ^Υ*· _____________

Ά π λ ό ν ω
λοιπόν τό χέρι μου καί τσακώνω στά τυφλά ό'ποιο βρώ μπρο
στά μου.

Π ρώτο.
Ό  Βαγγέλης Ζοΰρας, μάς άναγγέλλει μέ μεγάλη του χαρά 

ό'τι ό Μιχάλης Ίω ανν ίδη ,, πρώην καί άλλοτε άλευροπώλης 
έξεβίασε ένα κορίτσι τά προχτές 8 χρονών, καί πάν σχόλιον 
περιττόν, καί νά γ ια τ ί σάς λέω έγώ νά μή ξεπορτίζετε τά 
κορίτσα σας έστω καί ένοΰς χρονο#. Ποϋ φτάσαμε.

Έ να ς
κάποιος Π αναγ. Κουδουκίδης μέ βρίζει μέσα στοΰς καφενέδες 
καί μέ λέει ποσαπέρνη γ ια τ ί άν μούδινε παράδες ό Τρικούπης 
όέν θά μιλούσα.

Μακάρι νά εκανε αΰτή τήν άνοησία νά βγώ σάν παλαβός 
άπά τό παράθυρο, νά φωνάζω στή φτωχολογιά =  ’Ελάτε κα» 
έδώ είναι δ παράς.

Νά σάς πώ δμως καί τήν αλήθεια, δίκαιο έχει τά πα ιδ ί, 
διότι μ.Ά φορά ύστερα άπό τά Έ χτο  μούδωσε ό διευθυντής 
τής άστυνομίας ενα ένταλμα άπό 100 ψωροδραχμαίς =  Διά 
τάς πρός τήν δημόσια ασφάλεια υπηρεσίας μου» σάν νά ήμουνα 
κάνένας δραγάτης.

καί μιά κλοτσά, σήκω άπάνω ρέ, γ ια τ ί δέν σκύβω νά μαγα- 
ρήσω στά χώματα τό χέρι μου. Σήκω ντέ.

Καί τοΰδωσε καί άλλη μιά κλοτσά στά πλευρά.
— Ά ο υ , άου, τώρα πλέον πέθανα, άου, άου, μανοϋλά μου, 

πατεροΰλα, αδέρφια καί ξαδέρφια καί δλοι σείς οί φίλοι ποϋ 
Ρ·έ γνωρίσατε, άου, σάς άφίνω τό/ τελευταΐον άνασπα- 
®μόν, καί υπάγω είς τάς σκηνάς μακάρων, δικαίοις η άδικα 
δέ ξέρω. Έ ζησα φρόνιμα είς αΰτάν τόν κόσμο, κβνενοΰς κακό 
δέν έκανα, παρά σάν σπιούνας τής κυβέρνησις ποϋ κατάστρεψα 
μΐρικοΰς άνθρώπους. ’Ά ου. Εΐμουνα φτωχός καί ό θεός τό 
ζερει πώς ζοΰσα άπό δώ καί άπό κεΐ. Καί σΰ ψυχή της ψ υ 
χής μου χαΐρε. , ’Άου. Αΰτός, είνα ι, κύριε, ό επιτάφιός μου 
καί έλα τώρα 'σκότωσε με.

Πρέπει νά σάς περιδιαγοάψω δμως καί τ ί σόϊ ήτανε καί αυ
τός ό φούστανελλάς.

Καθώς είπαμε ψιλός, μακρΰς, ολίγο πιό μεγαλείτερος άπό 
"C0 άνάστημά του, καί μ ’ ενα σελάχι στή μεση μεγαλείτερο 
«πά τό γύρο τής πεσμένης κολώνας τού Διάς, καί δλο μέσα 
γεμάτο, άπό κάτι θεομαχαΐραις χασάπηκες, άκονιστήρια καί 
εν* κολομποΰρι, ποϋ πάγωνε ό άνθρωπος «μα ποϋ τόν έβλεπε, 

ήτανε ζωέμπορος.
Α π ένα ντ ι σ’ αΰτά τά κορμί δ κακομοίρη; ό Κουτουμόγιας

Ντραπηκα καί τής πήρα, άλλά χρήματα ποϋ βγαίνουν άπό 
Ί αραμοτάϊδες χαράμι πηγαίνουν, καί ετσι ουτε τής ειδα πότε 
μπήκαν στά χέρια μου καί πότε βγήκαν.

Βρίζε, πα ιδ ί, βρίζε, γ ια τ ί δποιος’ βρίζει τόν άλλο τιμά τή 
γλώσσά του καί γεμ ίζει καί τά.στόμα του σάλια στά μοϋτρά 
σου μαβκαρά.

Α λλο .
Οί Τσιρι γώ ιες  έχουν παράπονο εναντίον τών ιδίων του;, 

δτι εκλέγουν δλο τοΰ; ίδιου; βουλιαχτάς τοϋ Πετρελαίου ή 
γουν τόν Κοντολέον καί τόν Κασιμάτη, ποϋ τοΰς λέν ξυπό
λυτους, κα ί δτι τοΰς πουλούν κα ί τοΰς άγοράζουν μ’ ένα 
κρασί, καί δτι δέν άνοίγουν τά μάτια"τους νά βγάνουν καί 
έναν άλλο ποϋ νά μή τοΰς βοίζη καί νά μήν ηναι Πετρέλαιοι.

Σ ’ αΰτή τή τυφλομάρα τους άς άνοίξουν 'τ ά  μάτια τους, 
γ ια τ ί έμεϊς δέν είμαστε όφθ^λαοϊατροί νά πάμε να τοΰς 
τάνοίξωμε. Δεν ντρέπεστε, κακομοίριδες, νά ήστε κρεμασμένοι 
σε δυά κορμιά ποϋ γιά  τά εΰχαρ’.στώ πού τοΰς βγάζετε βου
λ ιαχτάς καί τοΰς δίνετε τόση τιμή σάς λέν καί ξηπόλυτους 
καί χαμένα κορμιά, δπως καί πραγματικώς φαίνεται νά ήστε 
άν 6/J. δλοι άλλά μερικοί. Κ υττάξετε λοιπόν νά βγάνετε καί 
κάνέναν άλλο, δέν ξέρετε πά·: τό ίδιο φαγεϊ τό άηδιάζει τ ινά ς .

Κάνετε λοιπόν άλλαγή φαγειτοΰ.

’ ί  ού
κύριε Άγοραστόπουλε ξενοδόχε ποΰ είσαι στή συνοικία τής. 
Νεάπολις, σέ περακαλοϋν οί γείτονες νά μαζέψγς τό σκύλο 
σου ποϋ κοντά »έ δλο τόν κόσμο ·<*χμμιά ώρα θά φάη καί σένα,, 
καί νά πάψουν καί έκεΐνα ΐά  ζήτω ό Τρικούπης, πού ξεφω 
νούν μέσα στό μαγαζί σου μερικοί όλονυχτίς, γ ια τ ί οί άν
θρωποι θέλουν νά κοιμηθοβν.

Ώ ς πρός τά ζήτω δέν ανακατευόμαστε, γ ια τ ί κάθε πολί
της εχει τό φρόνιμά του ελεύθερο, ώς πρός τόν σκύλο δμω;,. 
άνακατευόμαστε καί παρακαλοϋμέν σε, κύριε υπαστυόνε 
τής Νεάπολις νά μή γελάς δ'ταν άκοΰς αΰτά, γ ια τ ί δέν είναι 
παράξενο νά φάη κάμμιά ώρα σένα πρώτα πρώτα, ύστερα, 
άπά τόν άφεντικό του,

"Ά λλο.
Αΰτό είναι μυστικό. Κύριε συντάχτη τής fJ p cro ia c  τοδ 

Περαία, δέν λαβαίνεις καί λ ίγη  πρόνοια νά πληρώση; τόν 
φραγκοράφτη σου. θ ά  σέ βάνη λέει στήν άψη.

Νά έτσι μά ; γράφουν καί έτσι σά: γράφομε, καί άν ήναι 
λ ίγα  γιά νά μή ρεζηλευόμαστε ντίμπιντους καί μεΐ; οί πα-

ήτανε δίκαιο νά τήν πάθη, γ ια τ ί τάφτειασε άπάνω του, μ& 
συμπάθειο, άλλά ό λόγος τά φέρνει.

—  Σήκω, άπάνω ρέ, έξακολουθοΰσε νά τοΰ λέη ό φβυσανε- 
λάς, σήκω μασκαρά, σήκ<ο, νά μή σέ σκοτώσω μέ τή ; κλω- 
τσαίς καί είναι αμαρτία, ένώ εγώ θέλω νά βάψω τδ μαχαίρι 
αου καί σέ αίμα άνθρώπινο, καί δχι μόνο σέ ζώα δπως ώς 
τώρα.
— 'Ά μ  άπά ένα πεθαμένο άνθρωπο τ ί θά σ,κοτώσης, ποϋ αίμα 
δέν έχει άπάνω του. Τί θέλεις άφεντικό άπό μένα;

—  Ρέ σΰ τά πολυώρα δέν έστειλε; ένα γράμμα στή Χρό~ 
νενα ;

— Ναί τό έστειλα καί δέν τό ξανακάνω καί τό πήγε ό 
λοΰστρος καί καί δχι έγώ , ώστε έγώ δέν έχω κάμμιά ευθύνη 
καί άποσύρομαι. Πάρε με πώς είμουνα κουτός τήν ώρα ποϋ τσ  
έγραφα, δπως καί είμαι.

— Ρέ σετεμάς θά τά πής α έτά , σήκω άπάνω νά πάμε 
σπ ίτ ι, νά σέ παρουσιάσω μπροστά-

—  Ά ο υ . Καί πού θά μυρίζω.
— Δέν έχει ετσι θά πάς γιά νά δή τά χάλια σου, έκείννι 

μ ’ έστειλε νά σέ πάρω.
—  "Αου, άου, έρχομαι,έρχομαι. Καί σηκοιθηκε σάν χ. . . 

ποϋ ήτανε καί περπατώντας έτσι έφτασε στά σπ ίτι τής Χρό-
I νενας, έκεΐ πλέον θά δοϋμε τ ί συσέβη μεθαύριο.



ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΕΤΣΙΝΑ 

Έ ν  Ιίε ιρα ιε?.
'I I  οιευθυνσις τοΰ υφαντήριου τουτου καθιστά γνωστόν είς τοΰς κατα 

ν α λ ω τ ή  χρω ματιστώ ν έκ βά^ιβακος υφασμάτων (δρ ιλίω ν) οτι άπό τίνος 
ήρξαντο είσαγόμενα έκ τοΰ έςωτερικοΰ τοιαΰτα , κ α τ ’ άπομίμησιν των 
τοΰ υφαντήριου τούτου κατασκευασμένα καί πω λούμενα ώ ; υφάσματα Ρε
τσ ίνα , αν καί στερούμενα ο to; τω ν  στο’.χ ε 'ώ ν  τής καλής εργασίας κα ι 
στερεοτητος ώς προς τ ε  τήν υφασιν και τον χρωματισμόν, έφ ’ οίς κυ- 
^ 'ω ς  δ'.ακρίνονται καί έξέχουσι τά τοΰ υφαντήριου τούτου.

Ε π ε ιδ ή  τοΰτο βλάπτε·, τη ν  C'.χ τόσων θυσιών άποκτηθεΐσαν φήμην τών 
υφασμάτων Ρ ετσ ίνα  καί τό συμφέρον αΰτό τώ ν τα τα να λ ω τώ ν , κάμνομεν 
γνωστόν τόν τρόπον, δ ι’ ου δυνατα ι νά έζακριβοΰται ή γνησιότης αυτών 
και έπικαλούμεθα έπί τούτω  τή ν προσοχήν τώ ν ενδιαφερομένων.

1) Τά δφάσματα Ρ ετσ ίνα  ε/ουσι τόν τε  στήμονα και τήν κρόκην (στη 
μόνι καϊ υφάδι) έκ δύο κλοστών όμοΰ -έστριμμένων, ένώ  τά  έκ τοΰ έςω - 
τερικοΰ εχουσι τήν κρόκην (υφάδι) έκ μ ιας /αΐ μόνης κλω στής άτ,αλή?| 
ουαλυομένης ευθύς ώ ς τό στρίψιμον χαλαρω θί, ολίγον.

2) 01 χρωματισμοί τώ ν υφασμάτων Ρετσ ίνα είναι στερεοί καί α μ ετά 
βλητοι ένώ  τώ ν άλλω ν  έζασΟενοΰσι και μ εταβάλλοντα ι, εύθΰς ώ ς τό ίί- 
φασμα τεθή ε!ς τό ΰ ίω ρ .

3 ) Τά δφάσματα Ρετσ ίνα  α ύ 'ά  καθ’ έαυτά ισχυρά, ώς γ ινόμενα  έ< 
βάμβακος α ϊγυπτιακοΰ , γνωστοΰ διά τό μέγα μήκος τώ ν ίνώ ν καί τήν με- 
γά λη ν  δύναμιν, δέν μετέχουσι ξένης τινός υ λ η ς , ένώ τά έκ τοΰ εξωτερι
κού τοιαΰτα πρός ίκανοποίησίν τω ν καί άπόκτησιν πλαστοΰ βάρους, είναι 
δπεροολικώς κολλαρισμένα, έίς τοΰτο δέ μόνον οφείλουσιν πασαν τήν έςω - 
τερ ικήν, άλλά  ψευδή αυτώ ν έπ ίδ ειξ ιν . "Έχει καί χ ε ιμ ω ν ιά τ ικ * .

Α ύ τ ό ;  ποΰ κάνει π<Λ; δέν 'ξέρε: τίποτα.
Τ ήν παρασκευή  

•ϊέν’ σά ; τάν έυγαν* τάν Πα.ίιιά>·°ρω-ο γ ια τ ί έ'παθα ενα φό- 
βερά μασκαραλίκι.

Μα; ξέφυγε δηλαδή ή φόρμα κχί έγιναν όλα σωρό κουβάρι. 
Καί π ώ ; δέν έ'σκασ*.

Κ α λ λ ιγ α ; .—Χ ώ ρ α  ό π ω ; τα<ανε; o iv  τα μ οϋτρ ά  
σου, οϋτε τήν ύποβτ·/ιρι^ί «ου δέν θ ϊλω .

τσαβουρογράφοι, τά πληρώνω εγώ , μέ μόνη τή διαφορά vi 
σέ καθίσω τήν ίδ ια  μέρα μέσα άν έχη ; συνάλλαγμα.

Τέλο; πάντων πλήρωνέ τον τόν γάιδαρο, τόν αδιάντροπο, 
νά πάψη νά γκαρίζη, καί νά π ά ; μάλιστα νά τοΰ τά τρίψη; 
μέσα στά μοϋτρά του τά λεπτά , καί νά δη; ποϋ 0ά σοϋ πή 
καί ευχαριστώ,

"Ετσι παν χαμένα τά τόσα ώραϊα πράγματα ποϋ σά; είχα 
γραμμένα. Τον λόγο στού; Ψυριώτα; τόν υμνο τοϋ Πλατοϋ- 
τσά μα; καί τά τόσα καλά λόγια στάν Νταλέκο μ α ;, κάτι 
μυστήρια άπό τά ; Θήβα; καί χ,ίλια άπά τήν ’Αθήνα καί Πε
ραία. Λοιπόν νά μας συμπαθάτε καί πιάστε τού; τυπογρ*. 
φου; καί σκοτώστέ του;.

Τί θά κάνω, θά σά; τά ξαναγράψο), άν τά θυμηθώ πώ ; τά 
ίϊχ α  γραμμένα.

Χ α ?ρ ε  μ,αγκούφν}, καί καλή επ ιτυχ ία .

Ο λ ο υ ; Οα οας φά/ω ζω ντανούς.
Ά  πό

τήν "Αοτα μά; γράφουν πώ ; ένα ; έδιωξε τά πα ιδ ιά  του καί 
έχει άλλου; συμμαζωμένου; κτλ . άλλά εστωντα ; μέ τό νά μή 
εχη τόν τόπο ποϋ γράφηκε τό γράμμα μέσα βαλμένα κα ί ζ- 
βγανα τά μάτιά  μου νά τόν καταλάβω άπό τή μισοβοόλα 
τή ; 'Α ρτα ; 4·οϋ ταχυδρομείου, ποϋ εΐναι σάν τά αοϋτοά του;,* > \ ik ν / k \ Jγ ι αι>το οεν -,υπόνεταΐ.


