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Μ α ς
τήν έπαιξε ό Τρικούπης κα ί έμάς τών έφημεριόογραφων, άλ- 
λοϋ πηγαίναμε ημείς γοάφοντες εναντίον τοϋ βασιλέα, καί 
άλλοΰ μάς εστειλε αΰτάς μ ’ ενα μπάτσο ίσ τω ντα ; μέ τά νά 
έγραψε στην έπίσημή του 'Ωρα, ό'τι, οΰτε για  δσα εγραψαμε 
ώ ; τώρα καί οΰτε γιά  δσα θά γράψωμε εναντίον τοϋ βασιλέα 
θά μάς καταδίωξη πράγμα τά δποΐον εΐναι το ίδιο, σαν νά μας 
λέν·,=σκυλολόγιον σάς περιφρονώ.

Έ μεΐς πηγαίναμε γιά  νά μάς χϊψώση δλους, νά γίνη με
γάλο πατερντί άλλά αΰτάς λέει, όζω δλοι, έπί τοϋ παρόν, 
γ ια τ ί έχει λέει άλλαις φροντίδες μέ τής έ/.λογαίς καί με τήν 
συμμαχία τής Άουστρίας, καί κατόπιν μας λογαριάζει.

"Ωστε κα τ ’ αΰτά τάν τρόπο, είναι σάν νά μή μάς θεωρά 
γιά τ ίποτα .

θ ά  τοϋ δόσωμε δμως νά καταλάβη άπά βγαίνουν οι λαγοί.

2 Ε τ ό

ίδιο φύλλο ποϋ έδωσε αΰτά τά άμολυτάρι στου; εφημερ^ο- 
γράφους. παραπονούμενος ό ΙΙετρέλαιος μάς λεει, οτι τά παρα- 
ξεκοντακιάσαμε πλέον υπέρ παρά τά δέον, ώστε νά φθασωμε 
νά παρεμβαίνωμε ώς καί εις τή ιδιωτική ζο>ή τοϋ βασιλέα.

θ έλε ι νά μάς <&έρη σέ φιλοτιμία, άλλά πάτησε στη πήτα 
τ" αΰτή τήν πονηοία του άπάνω , καί άς θυμηθή το Τ ις  .ττα ιει 
ποϋ μέ τής ΰβρ?ις εναντίον τοϋ βασιλέα άναδείχθηκε κι αυτός.

'Έ νας μεγάλος άρχαΐος φιλόσοφός μα; ποϋ τάν λέγανε <̂ έν 
ξ ι :  ;■> πώς, ά λλ ’ δπως δήποτε είχε ονομα, είπε πώς ό χαμά
λης λαάς άγαπά νά άπομιμάται τους άρχοντάς του, ηγουν 
σιλέας, αΰλικοΰς, ήγεμόνας καί χρυσογαδάρου:, κα ί νά *

α-
κ χ ν η

Ό,Τ κανουν κι αυτοί.
’ Αρχίζομε λοιπόν. "Όταν Ενας βασιλέας δεν είναι καλάς, 

θά -ξναι κακορίζικοι κ ’ έκεΐνοι ποϋ τάν τριγυρίζουν, ήγουν οί 
α υλικοί, κακορίζικοι δέ πάλι θά ηναι κ ' έκεΐνοι ποϋ τριγυ 
ρΓ · * - ·

γάδαροι καί τά λοιπά μάς έρχεται ζηλοτυπία καί θελομε καί

αεΐς νά κάνωμε δ,τι κ ι’ αΰτοί καί άν μάς ποϋν τ ίπο τα , π ώ ί 
τάχα ή γυναΐκά μας άποτετοιόνεται γιά νά κάνη, λοϋσα, άπαν- 
τοϋν.ε,— ώχ, άδερφέ, δέν βλέπεις τ ί γ ίνοντα ι στά σαλόνια τών 
χρυσογαδάίων, καί οχι σέ μάς ποϋ είμαστε φτωχοί. Ίδοΰ 
λοιπάν μία πρώτη διαφθορά άπά τοΰς άρχοντας.

Χοοεύουν στά παλάτι μέ τά βυζά ό'ξο>, ώς καθώς καί στά 
σπίτια  τών χρυσογαδάρων, μέ τά ντεκολτέ ξεγυμνόνονταί καί 
ή δικαίς μας μέ τά ψευτοντεκολτέ τους. Νά άπά ποϋ προ
έρχεται γ διαφθορά.

Κάνουν έκεΐνοι πολυτέλεια'.?, θέλομε καί μεΐς νά κάνωμε 
τέτοιαις, καί έ'στωντας μέ το νά μή δυνώμαστε, κλέφτει h έ'νας 
τάν άλλον, η άν ήμαστε έμποροι καί έμπορίτκοι βουίζομε τά 
κανόνι. Ά λ λ η  ϊθικοποίησις.

"Όταν βλέπωμε τάν βασιλέα νά γ ίνετετα ι οίκοπεδοπατητής, 
έαεΐς οί άλλοι γινόμαστε καί κιβδηλοποιοί, καί πώς θά πήτε; 
Νά διότι τοϋ χάρισαν ξένα πράγματα ξέναις ΐδιοκτησίαις 
καί κείνος τής δέχτικε, δπως λόγου χ ά .ιν  στάν Περαία, ποϋ 
τοϋ χάρισε ί  δήμος τάν τόπο στά φανάρια καί τον άρπαξε τά χα 
τες πώς θά κάνη θαλασσινά παλάτι σάν εκείνο τά χειμωνιά
τικο τής Τοίπολις, ποϋ δέν ξεποόβαλαν τά θεμέλιά του καί 
κατάντησε νά γίνη γενικά έζουρεϊον, τιμή στά μούτσουν* τών 
Τριπολιτσοτών, ποϋ δέν τοϋ κάνουν μιά άναφορά νά τοϋ ποϋν.

— Μά κύριε άφέντη Βασιλέα, κοντεύει τώρα αιώνας ποϋ 
μάς κοροϊδεύεις πώς θά μάς κάννις κ ’ ·:δώ π α λά τ ι, άλλ’ 
άντίς παλάτι άφησες ενα γενικά, ώς καθώς είπαμε έζουρεϊον 
ώστε άντί τής τιμής τοϋ παλατίοϋ, εΐναι σάν νά μάς μούτζω- 
σες καί έφυγες, δεν μάς δίνεις τά οικόπεδο πίσω, νά μπορέση 
νά ο’κονομηθή ή πολιτεία μας.

"Αα δέ ποϋ νά σάς δώση τίποτα πίσο>, ετσι επιμένει νά 
πάρη καί τά κολοσσαΐο οικόπεδο τοϋ Περαία ποΰ τά διεκδι- 
κοϋνε χίλιοι δυά, καίτά sitoto γ ιά  νά τά περιτρογυρίση, χάλασαν 
σάν βανδαλικώς τά άρχαΐα τοίχη.

Α έ ν
έχομε λέει τά δικαίωμα νά άνακατευόμαστε πώς ζή καί τί. 
κάνει ό βασιλέας.



Γιά άς δοϋμε.
Πρώτον τόν βασιλέα -ιόν πληρώνομε έμεϊ; ό χαμάλης Λαός 

κα ι αφού τρώει και χορτένει άπό μάς, έχει καί χρέος νά μάς 
δινη καί καλό παράδειγμα, καί όχι κακό, άρπάξεως καί ξε- 
σχίσεως οικοπέδων.

Οταν εκανε στην Ευρώπη μιά περιοδεία στό ζήτημα τή ; 
συνθηκης τοΰ Βερολίνου τα έξοδά του τά πλήρωσε τό έ
θνος ώς καθω; λενε, ήγουν μας 800 χιλιάδες φράγκα, ποΰ άν 
ήτανε φιλότιμο; δέν θά καταδεχότανε πεντάρα νά πάρη άπό 
τό έθνος, απο τό δποΐο έχει τό μεγαλεΐον τοΰ βασιλέα καί τά 
μελλεούνια, καί όσο αυξάνει, τόσο θά χαίρεται δόξα καί πιό 
πολλή.

Πού "Οθωνος ποΰ μπορούσε νά πουλήση καί τό φέσι του γιά 
την Μεγάλη ιδεα, την όποία οί χρυσογάδαροι καί ή αΰλή τήν 
μετάβαλαν είς καταπάτησιν ο:’κοπέδων καί δπως λάου λάου 
τό πηγαίνει η αυλλ, ώς καθώς ακούεται, θά καταπατήση καί 
τόν Σκαραμαγκά.

Αφίνομε ποΰ άπό τήν αρχή ποΰ ήρθε δέν μα; έδωσε καλό 
παράδειγμα γ ια τ ί περπατοΰσε σάν χαζός στους δρόμου; καί 
κυττα ζε  στα παραθυρα να κάνη εργολαβία σάν μαγκόπαιδο, 
τ ι  θέλαμε νά κανωμε εμείς παρά νά τόν μιμηθοΰμε.

1 ια να καταλαβετε γ ια τ ί κορόϊδα μάς πέρνει, φτάνει νά 
σάς πούμε τοΰτο μόνο, δτι ένώ φτειάνει χ ά ν ε  στό Τατόϊ, γιά 
να κατοικούν διυρεχ ο! δ ιαβατα ις, έδειρε μιά φορά έναν χωρι- 
ατη ο ιάιος ποΰ περνοΰσε μέ τό ζώ του, γ ια τ ί έκοψε μιά βέργα 
άπό ένα δένδρο άγριο νά βαρά τό ζώ του.

Αυτά έγραφηκαν καί άλλοτες σέ άλλαις εφημερίδες καί δέν 
είνε καινούργια.

Έ π ε ιδ ή
δέ κατά τοΰς ήθικοπολιτικοΰς νόμους, δέν ξέρω άν τοΰς λέν 
και έτσι, αλλα άς υποθέσωμε, πάς άπαντας άνώτατας άρχον
τας καί κάθε δημόσιος υπάλληλος ΰπόκειται υπό την ελεύθεοη 
κρ̂ ισι τής εφημεριδογοαφίας, γ ιά  κάθε κάμωμά του, ώς καί σ’ 
αυτά τα ιδιωτικά του, ποΰ εχουνε τέτοιαις παρατηρήσει; μυ 
ριάδες εφημερίδων τής ’Α γγλ ία ς , Γαλλίας καί ’Αμέρικας.

Δια ταΰτα  λοιπον εχομε δικαίωμα νά έξετάζωμε τό πώς 
ζή δ βασιλέας μας, γ ιά  νά συμορφονόμαστε καί μεϊς α έ τ ο ΰ ;  
Χ «λθΰ; καί ευγενικοί»; τρόπου; του.

Έ μεϊς δέν τά γράφομε αυτά γ ιά  νά έξευτελίσωμε τόν βα
σ ιλέα ,γ ια τ ί τόσο βλάκες δέν είμαστε,αλλά τάγράφομε γιά π α 
ράπονο καί μήπως μπάς καί γίνη καί κάμμιά διόρθωσι καί έ- 
πειδήτης καί επιθυμούμε να εχωμε το πα λά τι παράδειγμα 
ηθικής.

Καί μεθα ύριο τά άλλα τά πιό γουστόζα.

’Ο ρ ίσ τ ε
η ασφάλεια τή ; πόλεως, μόλις παρατήθηκε έ Ινοσονάκος ιχας 
κα ί λήστεψαν χτές τό ώρολογοποιεΐον τοΰ Τ ιμ ικάκη, πνΰ 
κεΐτα ι στό κεντρικωτερο μέρος τής πόλεως καί σέ διασταύρω- 
<ΐι μάλιστ* τών κεντρικωτέρων δρόμων καί τοΰ πήραν δχι ο- ί 
λ ίγα  δχι πολλά 30 χιλιάδων ρωλόγια. ' ]

Ποΰ ητανε δ σκοπός έκείνη την ώρα ποΰ γινότανε ή μετα- ! 
κόμισις καί ή διάρροιξις μέ ησυχία ; Σέ καμμιά μπύρα βέβαια 
η σέ κάνένα ταβερνιό.

Έ πειδή δμως τής προάλλαΐς κλέψανε επίσης καί έναν 
άλλον γείτονα μας ρωλογά θά πή πώς αΰτή είνε έτα ι
ρία μέ νύχια καί συστηματική ποϋ λίγο λίγο θά κα τα ντή - 
*η νά κλέψη καί τόν πάτο τοϋ ταμείου άλλη μιά φορά, πράγ
μα ποΰ θά γινώτανε καί θά ήτανε γινομένς ώς τόρα,' άν δέν 
4[ξερε πώς μόνο οι ποντικοί χορεύουν έκεΐ μέσ*.

Καί τ ί έχει νά γίνη μεθαύριο στής έκλογαίς. Ψυχή μου, 
έλ'-.ηνική πολ(τεία , δέν θά μάς άφήσουν ο5τε σκοπ ιά  στό κα- 
π έλλ· μ « ί .

Κ α ί
τόρα, κύριοι *ατ«στημ«τάρχιδες γ»ά νά η«τε στήν ασφάλεια

πρέπει κάθε βράόυ ποΰ κλείνετε τά καταστήματα σας νά πέε- 
νετε και τά εμπορεύματα σας μαζΰ καί ετσι νά βρουν καί οί 
χκμ αλ ιό ε; όουλια, μ ’ δλον δτι καί στά οπίτιά σας ποΰ θά 

,,τής πηγα ίνετε δέν ξέρομε άν θά έχουν καί έκεΐ ασφάλεια.
Ή  δημόσια ασφάλεια τόρ* εϊνε νά μήν ηναι τινάς ασφαλι

σμένος.

Ά π ό
τό Σικάγκο τής ’Αμερικής μάς γράφουν πώς είναι έκεΐ ένας 
ΙΙιέρος (ός 45 χρονών ηλικίας παντρεμένος καί μέ τέσσεοα 
παιδιά καί επιασε καμαρα σέ μιά Μέρι καί άμπονόζα του 
καί κοντεύει νά λυμάξη ή οικογένεια του ώς καί τό ψωμί.

Α υτά , κΰρ Πιερε, είναι περί διαντροπής πράγματα, μπο
ρεί; νά έχης κα! άμορόζα άλλά κύτταξε πρώτα καί τήν οικο
γένεια σου κ ι’ άπε άμα ποΰ καλοπερνά τό σπήτί σου καί σού- 
περισσεύουν κάνε καί τά δικά σου.

Αΰτά σοΰ τά λέγω , γ .α τ ί σάν καί σένα έχομε καί άλλους 
ομοίους σου γεροζεκουτιάριδες έδώ, ποΰ ένώ σούρνουν τά παι- 
δια τους τά μισά του; παποΰτσα, καί η γυνα ΐκέ; των κάθον
τα ι μέ σταυρωμένα χέρια καί μέ δάκρυα στά μάτ'α  δταν ταϊς 
φωνάζουν τά μικρά τους,= μαμά,μαμά, καί εκείνες δέν έχ&υν 
νά τά δώσουν οΰτε ένα ξεροκόμματο καί δακρύζουν τά μάτια 
του;, καί κλαΐνε τή μοίρα τους καί τό κακό του; ριζικό, ένώ 
ο: φωτιοκαϋμένοι άντρες των πίνουν στής μπυραρίαις καί μέ 
τής Μ αγδαλινές τό ψωμί τοΰ σπιτιού των. Δέν υπάρχει με- 
γαλείτερη ασπλαχνία.

Π ρος
τόν Νικόλαο Κοντράτο εις Ζάκυνθο. Νά χαθή; γαϊδούρι μ’ 
αΰτά ποϋ μάς γράφει;. Δέν ντράπηκε; βρέ, είναι αΰτά γιά 
τύπωμα ; είναι νά τά διαβάση κόσμος καί νά μή μάς φτύση 
καί τοΰς δυό μας, ώττε ορίστε έ'να φτύσιμο άπό μένα νά μεί- 
νης μοναχός σου. Δέν μάθα-.ε άκόμα νά ρίχνετε καί τό πνεΰμά 
σας λίγο πιό άψηλά, μόνο κάθεστε καί γράφετε μόνο τής 
μεγαλείτεραις άνοησίαις. Σίόνει σου αΰτά γιά νά τ ’ άκούσουν 
καί ο; δσοι άλλοι παρόμοιοί σου.

Κέρκυρα είναι πολλοί παλαβοί, άλλά οί φρονιμώτεροι φα ίνετα ι, 
πώς τήν παθένουν έκεΐ.

Καί να τ ι συμβαίνει. 'II κυβέρνησις ποΰ ξέρει καί φτειάνει 
του; διαβόητους δρόμου; χωρίς πεντάρα νοίκιασε καί κάτι αμά
ξια τής Κέρκυρας άπό τόν μήνα Νοέμβριο v i μεταφέρνουν 
πέτρες στους δρόμους (γουλιά), άλλ’ άφοϋ οί άνθρωποι έκαναν 
καλά τήν δουλειά τους καί πιστόνοντο δώθες κα ί κεΐθες, νά 
θρεψουν τά ζα τους, τοΰς εαυτού; τους καί τής οίκογενείαις 
των, καί πάη νά λήξη δ Φλεβάρης καί παρά δέν πήραν κάκ
τους φοβερίζουν ο; δανεισταίς του; νά τοΰ; κάνουν άγω γα ίς.

Νά πώς μέ τήν καταστροφή τοϋ χαμάλη Λαοϋ, φτειάνει 
τοΰς περιδιαβόητους δρόμους ό Πετρέλαιος.

. Μή δίνετε πίστη στό δημόσιο γ ια τ ί χαντακοθήκατε. Είναι 
κανονιέρικο βαπόρι καί τρικούβερτο.

■Ιάτραε.
Ο Θεοφάνης Α. ΙΙαπαδτ,μν,τρίου έπειδή έδο^σε ό θεός καί 

πήρε τήν ψυχή μιανής πεθαμένης τής εύγανε ό έν λόγω πα 
πάς φέρ’ ειπεΐν ένα λόγο, απλοϊκό πρός πορηγοριά τοϋ άν- 
δρος της καί τών τέκνων του, καί ενας κάποιος II. Λυμπέρης 
δχι μόνο τάν κοροΐδευε, ότι τάχα δέν είξερε τ ί έλεγε, άλλά 
τόν καταχώρησε καί σέ μιά ποσαπέρνικη έφημερίδα, πώς είναι 
βλάκας καί τά τοιοΰτα.

At, τ ί νά κάνης, παπά , τώρα δ ,τι έγινε έγινε, καί άλλη 
φορά πρόσεχε νά μή βγάζ-^ς λόγους γ ιά  νά έχης τό κεφάλι 
σου ήσυχο. Μ:ορέ κα ί σΰ νά πεθάνης πάλι νά μή σηκωθής 
άπά τόν τάφο σου νά βγάνης λόγο στ» εαυτό σου, γ ια τ ί θά 
σέ βάζουν πάλι στόν τά·»’».

‘Ο
κΰρ Αγ*στχ*"/;·ί Πολύ&ορο; προσκάλεσε δ άνθρωπο; τοΰς ~χ-
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π»δες τοΰ προφήτου Δανιήλ γ ιά  v i  τοΰ βαφτίσουν τό παιδί, 
•/.«ί έστωντας ό ένας νά μή ήθελε τάν άλλονε, επειδή της του;
5 ένας τόν άλλον έβριζον, πάει λοιπόν ό Παπαστηλιανός καί 
τούπάει ένα αρχιμανδρίτη, ποΰ δεν ξέρει πώς τόν λ ένε ,= έκ ε ΐ 
ποϋ ερχότανε στό σπ ίτ ι μου νά καί δ Πχπαχρήστος.

—■ Τί θέλεις, βρέ γάιδαρε, τοΰ λένε έδώ έξω άπό σάς
— 'Ηρθα νά βαφτίσω τά πα ιδ ί, σείς τ ί θέλετε ’οώ;
—  "Ηρθαμε νά τό βαφτίσωμε καί μεϊς.
’Ό χι έγώ θά τά βαφτίσο» δχι έμεΐ; θά τό β α φ τ ίσ ω μ ε ,μού- 

τζε; ό ένα ; καί φτυσήματα δ άλλος, άρχινά καί τό ξυλοκό
πημα, φόρα ό ένας ένα μαχαίρι, τσακόνονται γίνονται μαλλια 
κουβάρια καί χάσαν καί οί τρεΐς τά καληπάφιατου;, καί τρο
μάξαμε νά τοΰ; βγάνιομε άπά τό σπ ίτι, δταν δέ έφυγαν οι 
δύο έπερίμεναν άπόξω σάν τοΰ; άραμπίδες τάν τρίτο παπά νά 
τελείωση τό μυστήριο γιά νά τάν άποτελειώσου/ καί αυτόν 
στά ξύλο ώς ποΰ ήρθε ή παπαδιά του καί τάν γλύττωσε καί 
-οϋ εϊπε πώς τόν έχουν καρτέρι. Καί αΰτά λέγει ό παθών πο
λίτης, έγώ δέ ρωτώ τήν παναγιότητά σου Μητροπολίτη λέγει 
τά Εΰαγγέλιο νά τσακόνωνται μαλλιά μέ μαλλιά οί παπάδες 
γ.ά γιά δυό δραχμαίς; Γινήκαμε πλέον ρεζίλιδες. ‘ Ιερ ιτεΐον, 
λέει, μέ μαχαίρια στόχαΐρι, ώ ποΰ νά μποϋν χίλια  ντραμπα- 
χουλα διάβολοι μεσ’ τά καλουπαύκ’.ά σας.

Α ύ τ ά
ποΰ μάς γράφετε από τάν ΙΙερχίχ γιά  τάς άτμοτελονίόα; ποΰ 
τής βάφουν κα’. τής ξαναβάφουν τήν άλλη μέρα καί πάνε οι 
παράδες τοΰ χαμάλη Λαοϋ στά άμόντε, καί γιά ένα κυβερνή
τη μιανής άτμοτελωνίδος ποΰ σιγουράρισε δύο φοραίς τάκαράοι 
στή ξέρα μέσα στά νερά τής Σχλαμΐνας, εστωντα; μέ τό νά 
ήθελε v i κάνη καί τήν ξηρά θάλασσα δεν γράφονται. ’ Ιδού 
ιας οί ναύαρχοι καί αντιναύαρχοι ποΰ θά τοΰ; μάθη ό Λεζαίν 
καί ποΰ βρίσκονται ή ξέραις καί τά νερά μας, ώ ντροπαίς, 
«  χάλια καί καταντ ια ίς .

Επιστολή
προίτη πράς Ά ργίους. Ό  Κώστας δ Πλατούτσας μα ; καί 
Πλατούτσας σας τάν ξέρομε δλοι, δτι δπου δέν κόφτει ή γλώσ- 
5* του σάν ξεφτέρι, τά κόφτει ή γεοθιά του. Είνε τετραπο- 
δαρος-, ήθελα νά πώ τετραπέρατο;, φίλος ειλικρηνής, άεικού- 
ν/ιτος, νέος τών ελευθέρων ιδεών, είνε καί σφόδρα αντιπολι
τευόμενος, σάν βαφτισιμιό; ποΰ είνε τοΰ Δεληγιάννη, άφίνο- 
u.8 πλέον ποΰ έσωσε τόν συμπολίτης σας τάν Καπετάν Ά ν- 
ίρέα στή Σμύρνη, έστωντας μέ τό να φανερώθηκε ό αληθινός, 
επειτα βρέ σκυλιά, γ ιά  σάς ποδοτσακίζεται τόσα χρόνια, καί 
όσοι Οά τοϋ δόσετε μαύρο τά χέρι σας νά κοπή. Καί μεθαύριο 
χαί άλλα.

Ά π ο
“ίσιο άπό τά πα λά τι τών καϋμένων ανακτόρων δπου γ ίνετα ι 
ή έκίΐεσις τοΰ πυροβολισμού, ήτανε τρεΐ; κατσ ίκα ι; άπό πίσω 
ϊπά τό ξενοδοχείο τοΰ Ι Ι α ν τ ε π ό π τ η ,  ανήκοντας είς μία 
\άμπτωχη οικογένεια, ποΰ ήτανε ή μόνη της περιουσία καί 
ϊ>σε μέ τό γάλα των. ”Ω, εϊνε λυπηρόν, πολΰ λυπηρόν, κύ- 
\συντάχτη, νά βλέπης τοΰς χωροφύλ.ακας νά πυροβολ.ούν καί
ίπαράζουν τά κατσικόποΰλα. Έδάκρυσα. Καί δέν ήτανε 

• }τάν νά τήν τσακοναν τήν κατσίκα καί νά προστημάριζαν 
~«ρά ποϋ τήν θανάτωσαν καί έτσι κατάστρεψαν καί μιά 
κάμπτωχη οικογένεια, ένώ στά ΙΙεφκά<ια δέν βλέπουν τ ί 
γίνεται καί πόσα τραγιά καί βουβάλια βόσκουν μέσα μαζΰ με 
*άν Νίκολσον.

Ώ  κακοήθεια τής κακοηθείας τά πάντα κακοήθεια καί δπου 
5 φτωχός καί ή μοΐρά του.

"Ο σα
γράμματα είναι μέ μολύβι γραμμένα καί δσα δέν έχουν όπο- 
ΥΡ«ραΙς καί δέν έχουν ήμερομηνίαις πάν είς τό κύρι» κάρβ^ 
Τίς άστυνομίας καί άς φωνάζη καί ό υποδιενθυντλς ΙΙαπ*- 
’Λιβϋ, πού θά τ έ  βάνωμε τώρα μ ’ αΰτόν, γ ια τ ί κακή αρχή

έκανε τή ; έγκυνίασις τή ; παρολαβής του μέ τή ληστεία κο
τζάμ καταστήαατος, ποΰ μάς έχουν γ ίνει δυό τρ ΐ ;  κλεψαΐς 
ώς τώρα στήν αράδα καί στάν ίδιο δρόμο.

Έ γώ  είμαι εΰχαριστημένος νά μέ γδυτουν, άλ'.α νά μ ’ άφή- 
τό ελάχιστο τό πάπλωμά μου, νά μή κοιμώμαι χάμω σάν 
μαλτέζος, δπ »ς θέλει νά μάς καταντήση ό Πετρέλαιος δ με
γάλος, πού τάχασε πλέον καί δέν ξέρει τ ί  τοϋ γ ίνετα ι.

Μ ά
βρέ αδερφοί, έσεΐς άπο τάς Θήβας τών παλαιών θηβών καί
νέων καί νϋν γουρουνοδρομούπολις, αΰτά ποϋ μά; γράφετε γιά
τόν γουρουνοδίκη σας, δέν τά καταλαβαίνω  καλά, καί σάς πα- 
ρακαλούμέν σας, δχι μόνο ξεκάθαρα νά τά γράψετε αλλά νά 
έχετε καί τήν ύπογραφάρα σας.

■«ΡΟ ί
τόν Ν. Πχπαδόπουλον στή Πάτρα. Καί τά δικά σου δέν είναι· 
γ ιά  τύπωμα μέ τό νά λές τάχα δτι ένας Τρ. Λ άππας άπ&·
τό χωριό Δελφίνο, πώ? πειράζει τής γυναίκες καί θά τόν
σκοτώση; κάμμιά ώρα. Έ γώ  λέω πώς παρα να σκοτωθήτε 
δτι καλλίτερα εΐναι νά καταδικασθήτε καί οί δυό έπί ζωής
» y /ζις ζωην.

Μ ά
πάλι τόν κ. Δημ. Μέλχερ τό ν ’τσάκωσαν πρό ολίγων ημερών* 
στά αρχαιολογικό μουσείο καί τ(Λ κτύπησαν κάτι λωποδύταις. 
3 6  δραχμαίς, άναφέρθηκε στόν ΰπαστυόνο τής Νεάπολις κα ί 
κείνος τάν έβανε άψη, διότι, λέει τά έπα ιξε στή ρολέτα, εν<ρ 
δ άνθρωπος ποτές του δέν δοκίμασε αΰτό τό πράγμα, οΰτε τό. 
ξέρει, ώστεν σας, επειδή τό άρχα'ολογικό μουσείο, ώς καθώς 
καί άλλοτες σάς γράψομε, είνε κέντρο λωποδυτών, γ ια τ ί κα’* 
άλλοι τήν έπα θαν, πρέπει πλέον δσοι πηγκίνετε έκεΐ νά έχετε 
κα ί φρουρά μαζύ σας.

Έ π ε ιτα  μήπως τό σκάλισμα τής τσέπης τού άλλου δέν ε ί
να ι καί αΰτό αρχαιολογία, ήγουν άνα ικαφή τής τσέπής ;

Προσέχετε γ ια τ ί εκεί πλέον θά γίνη όπως καί ήναι λησταρ- 
χεΐον, κα ί είναι θαύμα πώς ώς τώρα δέν σήκωσαν καί οΰλ» 
τά μάρμαρα, ποϋ έχουν πεταμένα στ ί,ν αΰλή τά αρχαιολογικά, 
άλλά ίσως έπειδή βαρένουν αΰτά , κρίνουν καλλίτερα οί καλοί 
νοικοκυρέοι νά ελαφρύνουν τής έλαφραίς σακκούλαι; τών αν
θρώπων, καί έπειτα  άπό τή ληστεία νά σάς λέη καί ή αστυ
νομία πώς τά πα ίξατε στή ρολΐνα.

’Ο ρίστε
κ ι’ άλλο μανιφέστο ήθικοπο'ησις. Ό  Λεονάρδος Ίγός άπό 
τήν άπάνω Σύρα παράδωσε τά κορίτσι του στόν ταχυδρόμο 
τής Συοας γιά  νά τό φέρη στήν ’Αθήνα στοΰς συγγενείς τη ς, 
ποϋ κοίλοπο νοϋσε μιά συγγγενεΐς των καί ήθελε νά τήν ξεγεν- 
νήση τό κορίτσι, άλλά δ διάβολος τό έφερε νά έρθη τό κορίτσ* 
βαροπονεμένο, έστωντας μέ τά δ ταχυδρόμος τής άπάνω Σ ύ
ρας, μέ ένα σωρό παιδ ά, τό <ττρίμ«ξε μέσα στή κάμαρα τού- 
λουστρόμου, ένθα τοΰ κοριτσοϋ λιγοθυμισμένου δντος, πϋρ ί  
δωκε, καί οΰκ ϊσ τ ι ή πρώην παρθένος τοιαύτη πλέον.

Τώρα νά δοϋμε τί θά κάνη ή ιίσ αγγελ ία , ώς πρός τό ώραΐο- 
αΰτό κακούργημα, ώς πρός σάς δέ πολίτες σάς συμβουλεύομε 
νά μή πιστεύετε οΰτε τή γά ττα  σας στό σκυλί σας σέ ξένου;.

Μ α ς
λένε νά πούμε τού κΰρ Γρυπάρη νά μή πάη στή Σ jpa νά> 
έκτεθή γιά βουλιαχτής , γ ια τ ί κχί πατρίδα του ή Μίκω- 
νο; καί οΰλη ή Σύρ^ τοϋ έχει μ·χΰρο στεφάνι πλεγ*ένο. KaV 
έτσ ι φαίνεται. Αΰτά είναι επαρχιακά καί δέν άνακατευίμαβτε.

Ή
Βασιλική Κωνσταντίνου ποϋ κατοι/.ά στόν Περαία λέει πώς. 
δ Χαρίτος Δρακόπουλος παντρεμένος μέ χ ίλ ια  παιδιά περι
γελάει τά κορίττα λέγοντας πώς είναι χοίρο;.

"Ας προσέξουν λοιπόν τά κορίτσα νά μάθουν πώς είνα* 
παντρεμένος καί νά ρίξουν άλλίΟ τή πλώρη τους.



ϋ - έ .ο γ ιο ς
ό®Βαφειάδης Γγινε κα! εϊναι Σάμιος άπά τη Σάμο κα! θέλει 
λέει κι’ αΰτός ΰπογρα^αίς ^ιχ τόν Τρικούπη, ' « μ α τ ις νά η
ναι γενικός άντιμούτσί,υνος ων Σαμκοτών καί έκτακτος ά π ν  
ι χ  αλμένος,
^Μ προΰφ τά τσουκάλια.

*Έν*ς
• κόίποιος Δημητριάδη; στή Σμύρνη θελει καί αΰτό ; νά κάνη 

νέα α’ιρεσι. Μέγα σου, Κύριε τά θαύματά σου καί πλήθυνε 
τήν κο »ταμάρα τή ; βλακείας μας.

Ι Ι ώ ;  υπόγραψε ό μαγκούφης τήν itxfiiWjOt του.

Τ ά
ί ν *  εκατομ μ ύρ ιο  γ ρ ά μ μ α τ α  τ ’ ά φ ίνο μ ε  π ά λ ι  α π ό ξ ω , γ ιά  νά τά  
β α ν ω μ ε  στό αΰρ ιανό  ποΰ θά  η ν α ι όλο ά νο η σ ία ις  γ ε μ ά τ ο  άπό  
τόν ανο η το  κ ό -μ ο , ο π ω ;  ε ιμ ο υνα  κ ’ έ γ ώ  α νόη το ς ποϋ π η γ α  
σ τ ή  Κ ο λο κ υθ ;ϋ  τή ν  Κ υρ ιακή  κ α ί τρ ά β η ξε  ξ ά φ ν α  τό τρ α μ β ά ϋ  
« α ΐ  χ τ ύ π η σ α  σ τά  σ ιδηρά τ ά  ά π ό ξ ω , ά π ό  τ ά  ό π ισ θ εν  κ α !  π ή -  
γ κ  Vχ. π ε θ ά ν ω , χ α ί δλο το ΰ το , πρ ώ το  μ έν  δ ιό τ ι  -/ίτανε ε ν α -

παπάς κοντάμου, ποϋ λέει ή παριιμία πώς όποιος ταξιδ.ύειμ£ 
πα πτα  κακό ταξίδει κάνει, καί δεύτερον σας τό λέγω νά προ- 
οέχετε καί σεϊς νά μή τήν πάθετε σάν καί μένα ποϋ ενω  τιό- 
ρα μπλάστρη.

"flTSOlO^
εχασε ενα χαλκαδάκι μέ έξ κλειδάκια ά ; πάη εις τό κοντά 
τών Χαυτείων καί υποαποκάτω τή ; Λ ιζ ιέ ; καπνοπωλεΐον τοϋ 
κ. Α. Ρριανταφυλλίδρυ γιά  νά τά λάβη. κα ί τοϋ δίνει κα! ενχ 
ποΰοο γιά  τήν φύλαξι τοϋ τά εΐχε ώς τώρα.

'Ο  Χ*απο>μί ο ; πε ρέλα ιο ς

ΤΦΑΝΤΗΡΙΟΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΕΤΣΙΝΑ 
Έ ν  Πεερακε?.

'H  διεύθυνοις τοΰ υφαντήριου τούτου καθιστά γνωστόν ε ίς  τού; κατα- 
να λω τά ς  χρω ματιστώ ν εκ βάμβακος υφασμάτων (δρ ιλίω ν) ο·;; άπό τινο; 
ηρξαντο είσαγόμενα έκ τοΰ έξωτερί/οΰ τοιαΰτα, κα τ ’ άπ-,μ ίμησιν -,ών 
τοΰ υφαντήριου τούτου κατεσκευασμένα και πωλουμενα ώς ύφασμα τα Ρε
τσ ίνα , αν καί στερούμενα ολως τώ ν στο ιχε'ω ν τής καλής έργασίας χ ϊί 
στερεοτητος ώ ς πρός τε  τη ν υφασιν κα ! τόν χρωματισμόν, έφ’ οίς Μ- 
ρ 'ως ίια κρ ίνοντα ι καί έξέχουσι τα  τοϋ υφαντήριου τούτου.

’Επειδή τοΰτο β λάπτε ι τήν διά τότων Ουσιών άποκττ,θεΐσαν φι^μην των 
υφασμάτων Ρ ετσ ίνα  καί τό συυφέρον αυτο τώ ν να τα να λω τώ ν , καμνομεν 
γ νω ι-ό ν  τόν τρόπον, δι’ oS δύναται να έςακριβοΰται ή γνησιότης αύτίό·, 
καί έπικαλούμεθα έπ ί τούτω  τήν προσοχήν τώ ν Ινοιαφερομενων.

1) Τά υφάσματα Ρ ετσ ίνα  εχουσι τόν τε στήμονα καί τή ν  Κρόκην^(στη- 
μόνι καί ίιφάδι) εκ δύο κλοστών όμοΰ έστριμμενων, Ινώ  τά  έκ τοΰ έξω- 
τερικοΰ εχουσι τήν κρόκην (όφάδι) εκ μ ιας *·οι μονής κλω στής απαλή', 
δυαλυομένης ευθύς ώ ;  τό στρίψιμον χαλαρωθή ολίγον.

2) 01 χρωματισμοί τώ ν υφασμάτων Ρετσ ίνα  είναι στερεοί καί αμετά
βλητοι ένώ  τώ ν άλλω ν έξασθενοΰσι καί μ εταβάλλοντα ι, εύθύς ώ ; τό 3- 
Φσσμα τεθή εις τό ΰδωρ.

3) Τά δοάσματα Ρ ετσ ίνα  αΰ * καθ’ έαυτά ισχυρά, ώς γ ινόμενα ί* 
βάμβακος α ιγυπτιακού, γνωστού ί ιά .τ ό  μέγα μήκος τώ ν ίνώ ν καί τήν με- 
νά λη ν  δύναμιν, δεν μετεχουσ ι ξένης τ ι ό ;  υ λη ς , Ινω  τα έκ του εξωτερι
κού το·αΰτα πρός ίκανοποίησίν τω ν καί άπόκτν,σιν πλαστοΰ βάρους, είναι 
ΰπερβολικώς κολλαρισμένα, είς τοΰ ο δέ μόνον οφείλουσιν πάσαν τήν ϊξω· 
τ ε :ικ ή ν , άλλά  ψευδή αυτών Ιπ ίδ ε ιξ ιν . |"Εχίι και χ ε ιμ ω ν ιά τ ικα .

*Κ μπορορρ»πτικ ί.ν κατάστημα Γ ύπαρη.
Οί έχοντε; ανάγκην άπό έ'τοιμα φορέματα παντό; βχήμ*' 

το; κα! χρώ[*ατο; κομψά κα! ώραΐα στερεά καί καλορραμέν*· 
Ό  κ. ’Ιωάννη; Γύπαρη; πωλεϊ τοιαϋτα μέ πολλοί συμφερου· 
σα; τιμάς. Τό ίδιον κατάστημα κόμισαν εσχάτως σ υ λ λ ο γ ή ν  υ
φασμάτων διά κουστούμια όλόμαλα καί κάμνει παραγγελία  
μέ 60 έ'οι; 80 δρα^. τήν ενδυμασίαν [/.έ τήν αρέσκειαν τον 
άγοραστοϋ. (Ό δο ς  Κο.Ιοχοτρώνη ή Κ α.Ιαμ ιώ του Λριθιιυτ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γνωστοποιείτα ι είς τούς έν τα ίς  οίκ ίαις τήν ρ α π τ ι κ ή ν  έργαζομε'ον." 

ότι ε’ ς τό ένταΰθα κατάστημα τοΰ κ. Γ. Λιγδοπούλου, κείμενον κατά τ/* 
οδόν ’ Αθτ,νας, χορηγείται έργασία άφθονος π ρ ό ς  ρ α φ ή ν  Ιργασιών. 
έπιθυμοΰντες οθεν νά Ιργασθώσιν 5ς άποτανθώσιν είς τό είρημενον κατ«* 
σ τημ ». όπως λάβοίσιν εργασίαν καί π ϊσ α ν  έπ ’ αυτής σχετικήν όοττ,γ!*ν·


