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15 Ο:. iV'i'Ji πχράιτονο / . ϊ  πολίτου τυπόνεται τής ο ω ρ ε ίς

αατικοί, το όποιον τό κάνουν μόνο καί μόνο γιά νά ξε 
κωθοϋν τόν στρατάρχη^μ^ς·

Έ νώ  ήθελα νά παρατιώτανε δλοι οί άξιωματικοί καί στρα- 
τ ιώ τε ; άκόμτ, γιά νά έκτιθοϋν στής βουλευτικαί; έκλογαίς,

ν ------ , - - - . ·  , *IW . u i  „ αί I καί τότε βλέπαμε τόν στρατάρχη πώς 9ά γύμναζε τόν εαυτό
Τώρα καλούμαστε νά εξασκισωμε τ ·  αονο δικα.ομ μ γ  ^

ά ξεγυανώσωμε τό σπαθί μας, τόν λευκό ψήφο σ ιην «ντίπ^Α μ L

Π ο λ ε -cat..
Πολίτης θά πή καί κείνος ποϋ τραβά τη χαμαλίκα καί κείνο, 
™ϋ λέγετα ι χρυσογάδαρο;, άλλά τά βάρη τοϋ εθνου; τα σΛ- 
κώνη [/.όνο ό χαμάλης Λαός

τεψ ι, η στόν Πετρέλαιο- ...............
Σ/.εοθήτε κ α λ *  ώς κ α ί  σείς οί π ο σ α π έ ρ ν ι δ ε ; ,  ότι το εθνο;

ΐναι ναντακωμένο, ποϋ φανταστή τε, ότι στόν ψα^ροναύσταθμο
La:, άλά Ταρσανά, s/ουν οί ναϋτα ί μας νά παρουν μισ ο α,.^
ΐώ καί δυό τρεις μήνου; καί άλληλοβοηθοϋνται. Αντίς που 

* ‘ . r 4 υ * aal-cq» να
μα 
8ό
θέλει νά τους 
τοΰς ρωτήσ

)ΰ; κάνη γυμνάσια ό Λεζέν, δέν π ά 3ΐ καλλι .c.pa να 
τους ρωτήση πώς πάει ή λόρδα τους, *α ί τ ί γυμνάσιά κανουν 
μέ τό γοΰργουρητό τους μεσα στην κοιλία του, . αν.ε^α.  ̂  ̂

Ε ίναι λέει, ντροπή νά τά λέμε αΰτά , καί μαΟένει κβ» ο 
όξω κόσμος τα ί; ντροπαίς [Αας, άλλά κ α τ α  αυτο τ ν τρο,.ο, 
εΐναι σάν νά μας λέν =

Σταθήτε νά σάς σκοτώσωμε έν όνόματι τής πατρίδα; καί 
μή μ ιλάτε.ς μη μίΛατί.. > ( ι jt » » * »  “ΤΑ.” ---ι-·

'Οπου δέν ΰπάοχει, πολίτες, ζωτρόν πνεϋμα εις τόν Λαό^ I χ ιλ ιάδε; μήδια άπάνω ,
v j  οροντίζη, ηγουν του περί τ ώ ν  ιδίων του συμφερόντων, εκει σκευασμέν», καί πηγε να βουλια,Γ, και το εν 
πραγματικώς ό Λαός εΐναι χαμάλη; Λαός καί εΐναι αξιο; της ε’ π α ν τ άχατές μα ; πώ ; το επισε τρικυμ.α. 

  ................................................................. TV*·*,.» ν«ΐχ.ι«ϊ. δέν πήγαινες στή Σύοα

Κρίμα στής χιλιάδες μας καί νά μάς κοροϊδεύουν κιόλας οί 
φράγκοι.

θ έ λ ε τ ε
νά αάθετε καί τ ί καΐκια εΐναι αύτά ποϋ μάς εφερε ό Πετρέ
λαιο; τής Τσίχλες καί τής Καρακάξες, ιδού,  ̂ νά προχτές ποϋ 
πήγαν νά κάνουν γυμνάσια οί ναύταις στόν ' Α.Ιψεώ, ψεύτικα 
γυμνάσια εσπασε ή άντενα καί κόντεψε νά πάρη όλο τό πλή- 
L L ·  κάτω , άν δέν έσώθηκαν δπως Ισώθηκαν. "Επειτα του; 
επέβαλαν νά μή τό μαρτυρήσουν, τό όποιον εΐναι τό ιδιο σαν 
νά τοΰς εΐπαν τών ναυτών, άειντέστε καί βγάνετε ντελαλη 
γ ι ’ αΰτό τό μασκαραλίκι.

Μ’ αΰτά βρέ, Πετρέλαιε, Οά κυριέψη; τόν ρούσικο στόλο, 
ία’ αΰτά τά άργαιολογικά σαπιοκάραβα, ποϋ είχαν πενήντα
F* -ν -tv * > , ___ -λ -λΓ , .ϋ^ΜΜί V Μ — Η -του; άπό τόν καιρό ποϋ ητανε κατα- 

ξη καί τό ενα στό δρόμο, κα ί

,οσκυνήσουν την λκιλτι ο ιη-αμ ί—, ,  f ,
μέ τ ί ψευτοτσιρημόνιαι;, κα ίάλλοι σάν κοτζαμπασιόε; μ π α ί
νουν καί σά; χαιρετούν. _

Ά λ λ ά  αΰτά τό θέμα τή ; κουβέντα; τή ; ομιλία; ποϋ ηρθε 
άπάνω ε ί; τόν λόγο, δει καί χρεΐ καί πρεϊ νά τό αναπτυξωμε 
σ’ άλλο φύλλο, διότι εΐναι ΰπερπαρασπούδαστον.

•τώρα πήραν άδειαις γιά  νά έκτεθοϋν γιά βουλευταί 100 άξιω-

» λ  r » — f  ̂ | - ·
Τέτοια κα ΐκ ια , δέν πήγαινες στή Σύρα νά σοϋ φτειασουν 

- '  ' - 1 προσκάλεσαν καί οι ναυ-
; θ ίλε ι; νά τόν τρών οί 
ι. θά σέ φάμε άν δέν μάς

ς ε τ υ .  ·
Ά π ά νω  σ’ αΰτή τήν κουβέντα τή ; σειρά; τής ομ ιλία ;, θυ- 

μήκηκα νά σά; πώ πώ ; δτω ; πάν α ΰτα ί; ί) έκλογαί; νομίζει 
τ ινά ; πώ ; εχομε εμφύλιο πόλϊμο, ένώ δλο; ό καυγά ; μα ; είναι 
γ ιά θέσει; καί γιά κρα-τί καί τραμποϋκο. Ά μ  εΐναι η αραόα 
(ία ; τώρα καί μά; τή ; φτωχολογιά; κάτι νά τσιμπολογήσωμε 
άπό τή βλακεία τών άνωτέρων.

Ο υμ α ίο τε
ποϋ σά; έγραψα μιά φορά πώς στό Χαρτούμ ίίτανε κάμποσοι



*

Ιλληνες καί τό όποιο έπήρε ό Μαχδή, ίδοϋ λοιπόν καί τά ονό
ματα τών φονευθέντων. Δημ. Καπνουλάς, Σάμιος, Γεώργιο; 
Κ ιπιτσάκος, σάμιος, Ή ρακλ. Βολανάκης σάμιος, Ά λ εξ . Γε- 
ναράκης, χαλκιδεΰς, Ναούμ Ά μ πο γης έλληνα; άπό τή Συρία. 
Νασίμ Μουρϊνος κα'ι αυτός άπό τή Συρία, Δημ. Περδικάκης, 
άπό τή Λίμνο, Μιχάλης Νομικός, άπό τήν ’Αμοργό, Σ τ. Πα- 
παδάκης κρητικάς, Γιάννης Προκοπίου πελοποννήσιος, Δημοσθ, 
Κάσκλος πελοποννήσιος, Δημ. Γιωργόπουλος, πελοποννήσιος, 
Γεώρ. Κοντής άϊβαλίτ/ις, Ξεν. Άποστολίδης >ίρ νιος, Γεωρ. 
Γάτζος μακεδών, Ίω άν . Στεργίου, μακεδών, Νικολ.ιΚουβα- 
ράς λίμνιος, Ίω α ν . Δερμιτσάκης κρητικός καί Μιχάλης Χα
τζή Χριστοδούλου μιτυληνιός.

Αύ τούς μάς άναγγέλει ό πρόξενός μας τής ’Αλεξάνδρεια; δτι 
θεωρούνται χαμένοι άπό τή σφαγή τών θηρίων τοϋ Μαχδή, μ ’ 
ό'λα ταϋτα γιά παρηγοριά πάλι μάς λέγει πώς μπορεί να σώ
θηκαν καί μερικοί στό Βερβέρ, δπου πλέον θά ηναι υπό τήν προσ- 
τασίαμου, διότι Βεβέρης έγώ, βερβέρ εκείνοι δέν μπορούμε παρά 
νά έχωμε συγκενολόγι καί μέ τοΰς άγριους τής ’Αφρικής.

Ε ίναι χαμένοι.

Μ ε ρ ικ ο ί
κακοήθεις άνθρωποι διαδίνουν πώς ό άγαπητός μας Νταλέκος 
άποσύρεται τάχα τής εκλογή;, έχομε λοιπόν παραγγελιά νά 
διαψεύσωμε αΰτή τή μοχθηρή -/.otvo-oir,ot, καί μεθαύριο τά 
καθέκαστα.

Μωρέ πρέπει νά υποστηρίξετε εμάς τήν φτωχολογιά άλ- 
λοιοίτικ* είστε χαμένοι καί σείς μαζύ μέ μάς.

Α υ τ ή
τή φορά δέν τήν έπαθα ποϋ βγήκε τό κανονιέρικο τοϋ πυοο- 
βολικοϋ χτές στό Δαφνί υπό τήν κυριαρχίαν τοϋ στρατάρχη 
Βουσέρ, νά πάη νά κάνη καί αΰτό γυμνάσια κούφια.

Καί νά πούμε τήν αλήθεια, έκεΐ έπρεπε νά τόν άφήση όλος 
ό στρατός γιά  νά τόν τσακώση ό Μήλας, ό επιστάτης τοϋ 
Δαφνιοϋ καί τοϋ δώση νά καταλάβη τ ί θά πή φρενοκομεΐον 
καί μάλιστα ελληνικό.

Έ πή γε λοιπόν δλο τό κανονιέρικο άπό τήν ’Αθήνα καί γύ
ρισε πίσω μέτοπο, καί έκανε πώς ερχότανε άπό τήν Ελευσίνα 
γιά  νά πάρη τήν ’Αθήνα, λοιπόν τραβώντας τά άλογα μά- 
ζεβαν μυΐγες, καί δέν είξεραν καί οί ίδιοι άνθρωποι τ ί  τοΰ; 
γ ινότανε, έπειτα  εφθασαν καί πήραν τήν ’Αθήνα καί πέρασαν 
άπό διαφόρους δρόμους τής κατοχής τής πόλεως τής μωρίας 
τού Βουσέο καί^πάλι γιά  νά μάς κάννι έπίδειξι πώς, κυττάτε 
τ ί κανονιέρικο έχει έδώ ή κυβέρνησές καί μή κουνηθήτε.

Τρομάαααααρ* σου φραντζέζε.

Χ τ ή
Κέρκυρα βγήκε μιά καινούργια εφημερίδα ποϋ ονομάζεται 
T c./μηρός καί ί) συνδρομαίς του γίνονται εις τό καπνοπωλεΐον 
τοϋ ΠαΛηανθρώχου είναι εφημερίδα τής ράτσας καί πρέπει 
σείς οί Κερκυρέοι δσοι έχετε ελεύθερο φρόνιμο νά υποστηρίξετε 
αΰτή τήν εφημερίδα, γ ιά  νά μή σηκοθώ καί έλθω αΰτοϋ πέρα 
κκί σάς πάρει ό διάολος τόν πατέρα.

Κοντά στά άλλα γράφοντας ό περί τής άφεντι-
μουτσουνάράς μου, λέγει πώς ώς τόσο καί καθώς φα.'νεται b 
Ila.lijd> θρ^π<κ θά έκλεχθή βουλευτής στήν ’Αθήνα.

Εΰχαριστώ, άδερφέ, π ιύ  άπό τόσο μακρυά έμαθες καί σΰ τ ί 
συμβαίνη έδώ. Ά μ  κάποιο θά φάμε καί μαύρο τοϋ Κ αλλιγά , 
μαύρο τοϋ φορολογέα ποϋ μάς πέίανε.

ΕΙαραιχαιλώ
τόν 'A fiarofdrr}  νά μή μέ πειράζη ουτε γιά καλό οΰτε γιά 
κακό. Τών φρονίμων ολίγα.

Κ ύ ρ ι ε
Σ ν ,τ ά χ τ η .  ‘Ο κ. Ή λ ία ς Μπραχάλης ποϋ έλαβε τήν τιμή νά

κατηγορήση τά τρία καφενεία πού είναι στοΰς πρόποδας τή; 
Ά κρόπολι; ε ί; τά όποια λέγει δτι εις ενα έξ αΰτών συνάζον
τα ι λωποδύτα ις, δέν τόν ξεσυνερίζομαι, ένεκα ποϋ είξέρεις, 
κ. Σ υντάχτη τήν ανέχεια τή ; κοιωνίας, καί αΰτός πάσχει δ/ι 
μόνο άπό άνέχεια άλλά καί άπό μυαλό.

Σ τα νρ ις  Τ αταράχηζ .
Σ . I la .iy a r6 .  Έ γώ , συμπολίτες, είμαι έστι πολΰ εΰχαριστη- 

μένος, νά σάς βλέπω νά τρωγόσαστε αναμεταξύ σας, καί σώ- 
νει μου πού μέ άφίνετε έμένα δξω, άτό τήί φαγομάρες σας.

'Ο
αξιότιμος κ. Ρετσίνας θέλει καί καλά \ά τοϋ βάζωμε ταχτικά 
τήν γνωστοποίησι τών υφασμάτων του καί νά πληρώνη τ α 
χτικά . Τοϋ τήν βάναμε λοιπόν μιά φορά καί μάς πλήρωσε, τοϋ 
τήν ξαναβάναμε= τού κακοφάνηκε καί είπε b ταμ-ίας του πλη
ρώνοντας τόν είσπράχτορα καί τή δεύτερη φορά :

—  Ά μ  θά τά πγή κι’ αΰτά.
’Επειδή αΰτό τό χωρατό τής προσβολής μού φαίνεται σάν 

πολΰ χοντρό, διά ταϋτα , τόν καταδικάζιο νά πληρώση καί τήν 
σημερινή γνωστοποίησι του, γιά νά τήν πγιώ  κ ι’ α ΰττ , είς υ 
γείαν τής κουταμάρας μου, ποϋ γιά  νά κάνη χατήρια, άκούει. 
καί βρισές. Εΰχαριστούμε.

Ο  Ζέπ.ος
έπείραςε τόν μουδιρη τής Πάτμου στόν Παλιάνθρωπο, οτι άπό. 
σαρδέλάς έγινε μουδίρης, γ ι ’ αΰτό είναι άξιαίπενος, άλλά ό 
Ζέπος τώρα λέει τρώει έδώ κουκκιά καί σβε.-κιαίς άπό τόν μου- 
δίρη.

Κ ύ ρ ι ε
Σ ,π ά χ τ η .  Συμβούλεψε έκεΐνο τό κορίτσι ποϋ κάθεται στή 
μάντρα τοΰ Σκυλίτσι, ποϋ είνα ι καί άρραβωνια -μένο άλλη φο
ρά, δταν θυμών/] μέ τόν άρραβωηαστικό της, γι,ατί τής λένε 
πώς άγαπά άλλη νά μή πηγαίνη καί μεθά μέ μιά μπύρα στοϋ 
Ρέντη άπό τό σεκλέτη, της καί υστέρα τήν κουβαλούν στά 
σπ ίν ι της μή τήν άμαξα.

Σ. l la . i .  Αΰτό είναι καί περί διαντροπής ποϋ τυπόνεται, 
άλλά τό κάνομε γιά  καλό τού κοριτσού νά μή ξανακάνη ενα 
ένα τέτοιο σφάλτσο στέκο. Μπά μπά μεθύσι ποϋ τά είχε.

' ( )
Βασίλης Χ ατζή Σάββας γερμανός παραπονάται, δτι ένώ έπλή- 
ρωσε εις τόν "Εσ.-ep o  μιά έξαμηνία, φύλλο του μ ’ όλα ταϋτα 
ώς τώρα δέν είδε καί τοϋτο προσβλένει καί τής άλλαις έφη· 
μερίδες.

Σ. I Ja .ly a r . ”Οχι καί τόσο πολΰ, γ ια τ ί αΰτοί οί μασκαρά- 
δε; οί διανομεΐ; κάνουν δλα τά στραβά ψωμιά, χάνουν τής πόρ
τες, άδερφέ, κάμμιά φορά άπά τά μπεκρουλιό. Τί νά κάνης έ
τσι πρέπει νά πούμε γιά  νά ίικαιολογήσωμε τής δικαίς μας 

I ελλείψεις.

Κ ύ ρ ι ε
λοχία σΰ ποϋ χρουστάς σέ ενα φυλακωμένον τοϋ Μεντρε«έ, 
δέκα δραχμαίς, αριθμός δέκα, άπό δώ καί ένα χρόνο κάνε του 
τή χάρι, καϋμένε νά τοϋ της δόσης άς ηναι καί πεντάρα πεν
τάρα, διότι είναι άδικο νά θελη νά τρώη τινάς ώς καί τά 
λ ίγα  λιανά τών φυλακωμένων, ο: όποιοι ενώ είναι φυλακωμέ
νοι δέν τηράν τά βάσανά τους μόνο θέλουν νά κάνουν καί τάν 
τοκιστή. Καλά λοιπόν νά τήν πάθης κ. Έ παμ . Σταματόπουλε 
μέ τά οεκάρικό σου, έχεις καί άλλο νά τού δώσης ;

Ό
Τζαγκρόπουλος είναι χωροφύλακας στό Ναύπλιο, πήγε λοι
πόν αΰτός καί είπε σέ κάτι καταδίκους πώς θά τοΰς συνο
δέψουν 4 χωροφύλακες καί εΐναι άνάγκη χρημάτων πληρωμης 
παγεμοϋ καί ερχομού καί τοϋ έδωσαν 36 καί 65 τσεντέσιμα. 
Επήρε τά λεπτά  ό νοικοκύρης καί άντίς άπό 4 χωροφύλακες 

εστειλε μόνο τρεις, ενας άπά τοΰ; όπο'ους συνώδευε μιά κα -

3

κάδικη γυναίκα Βασιλική, ώστε τοΰς έφαγε καί αΰτουνών 15 
χαί 65. Τώρα Βέλουν νά τό περάσωμε αΰτό στόν Παληάν- 
θρωπο γιά  νά τά μάθη ό πολύ άΰστηράς μοίραρχος Λιάπης 
καί νά τόν τιμωρήση, πράγμα ποϋ δέν θά γίνη ποτέ, γ ια τί, 
ώς κατάντησε ή χωροχυλακή είναι γ ιά  διάλυσι κι’ αΰτ·/. Κα
κορίζικο σώμα, κακορίζικο.

Έ γ  ώ βλέπω τούς χωροχύλακας άπό τόν καιρό ποϋ έπαθαν 
τά μ ιγάλο ρεζιλίκι στή πλατέα τοϋ Παλατιού καί μοΰρχε- 
ται νά τοΰς φτύσω, άλλά -οΰς φοβούμαι. "Αμ άπό σταυρω- 
τίδες τ ί καλό μπορεί νά πεοιμένη τινάς, παρά μαρτύρια καί 
σοΰφρες.

Ο
Σπϋροι Μαρίνος καί ό Βασίλη; Τριανταφυλάτος έχουν ένα 
χωράφι άπό τόν καιρό καί πριν τοϋ 21 ποϋ δέν ΰπαρχαν αυ
τοί, στή θέσι Ψυχικό καί άγία  Βαρβάρα, τό λοιπόν στής 
πέντε Μαρτίου ένας υπαστυόνος μέ μετεμφιεσμένους κλητή
ρας καί μέ δέκα κ*βαλλαρέους πήγαν νά τοΰς κάνουν κατοχή 
τών κτημάτων των, ό αΰτός δέ καί ίδιος υπαστυόνος είς θέσι 
Κόκκινα χοίματα τής Καλογρέζας, καταπάτησε 200  στρέμ- 
μ»τα τοϋ δημοσίου,

Είναι κατάστασις πραγμάτο>ν αΰτή ;
Σ. Πα.Ι. Δέν είνα ι, άλλά νά σάς πώ πρέπει νά ηστε εΰχα- 

ριστημένοι πού δέν σάς έκανε κατοχή καί σάς τούς ίδιους. | 
Στόν καιρό ποϋ ζοϋμε ε ί ναι οποίος άρ τάξει τοϋ άλλουνοϋ καί τό 
καπέλλο.

Ά π ό
δώ καί πέντε μήνες ό κατάδικος Γ. Γεωργόποίίλος ήτανε στό 
Ρίο καί τόν Δεκέμβρι μεταφέρθηκε έδώ στόν Μεντρισέ, άλλά 
ό διευθυντής τοϋ σωφρονιστηρίου αΰτοϋ τοϋ κατακρατά δύο 
μηνών μισθά τά ολον δρ. 9 ,30  καί οΰκ έττ ιν  λαβεΐν, μ ’ δλαις 
τής άναφοραίς του ποϋ έκανε στόν διευθυντή.

Εγώ λέγω  πώς σ’ αΰτή τήν υπόθεσι άπάνω θά συμβαίνη 
λάθος στόν λογαριασμό καί δτι πάν φαγωμένες καί χ ίλ ια ις ά- 
ναφοραίς άκόμα άν κάνη. Αΰτό λέγετα ι βελτίωσις' καί άναδι- 
οργάνωσις τοϋ χαλασμού τών φυλακών.

Χ τούς
άγιους Αναργύρους τοϋ πολιτικού Νοσοκομείου έπήγε άντι- 
παραπροχτές τό βράδυ, ό κ. Γ. Δ. Δημητρακόπουλος μέ τή 
θεία του δύο λαμπάδες στήν έκκλησά καί λάδι γ ιά  νά μιρώ- 
couv ένα παιδί καί ό παπάς καθότανε μποστά στή μπόρτα 
τής εκκλησίας μέ άνακαβαλικευτά τά ποδάρια, καί δέν ήθελε 
να τοΰς άφήση νά μποϋν μέσα καί τά λοιπά, γι.Λτί τοϋ φάνη- 
*αν μικραίς ή λαμπάδε; καί λίγο τό λάδ ι, κα ί λόγο σέ λόγο 
ifiav σέ μεγάλους λόγους, ώς ποϋ κατάντησε ή θεία τοϋ άνε- 
ψιοϋ της νά βρίση τάν παπά καί νά τοϋ πή πώς αΰτός είναι 
βάρβαρος τρόπος καί πήρε τά κεριά καί έφυγε πή ίω . ’Ιδού ά- 
γριοϊερατεΐον. Καί έπειτα  λέν μή μιλάς έναντίον τοϋ ιερατείου 
Υιατί προσβάλλεται ή θρησκεία ένώ τήν προσβάλλουν αΰτοί. 
Πρίτς.

Γ  εώργιος
θ· Μπαλάσκας ονομάζεται ό ράφτης ποϋ τον χρουστά ό κ. 
Ε. ’Ελευθερίου, 23 δρ. καί 30 λεπτά . Λοιπόν τόν παρα- 
Χ*λά, έπειδή είναι φτωχός άνθρωπος άς τοϋ τά δίνη λίγα  
λίγα, άλλονώτικα θά τόν βά4η στόν ΙΙβληάνθρωπο.

Καλά
**ί τό θυμήθηκα. ’Επειδή βρισκόμαστε είς τά πρόθυρα τών 
“*ραβυριών τής χρεωκοπίας πρέπει νά μάθετε, δτι δταν ένα 
|®'Ός χρεωκοπά, δέν πληρώνε; μόνο τούς δανεισταίς του καί 
εί*κολουθά νά διςικάται έλιύθερο.
 ̂*Ωστε ό Πετρέλαιος καθώς φαίνεται έχει ·σκ*πό νά τό βου-

τών κυρίων εΰροιπαίων, άφοϋ κάνένα κίνδυνο δεν έχομε νά 
ί**ί κατάσχουν τίποτα , εκτός άπά τά περισσευούμεν* τοϋ προ

ϋπολογισμού μας ποϋ θά ήναι σέ ισοζύγιο Τρικουπικό μέ κάμ- 
μιά κοσσαριά μιλλιούνια τόν κάθε χρόνο. Καί έτσι σιγουράραμε.

Ο ρ ια μ δ ά κ ια
ύστερά άπό δσα γράψαμε κάθισαν τήν κάνουλα στή βρύσι κάτω  
στοϋ Ρούφη ποϋ είναι τό μηχανικά τάγμ α , καί ποϋ ητανε 
ξηρή ώς καθώς είπαμε καί τήν φρουρούσε καί στρατιώτης καί 
έτσι οί άνδρες οίκονομοϋνται άπό τό πρώτο ξεθέωμα πού έπ ι
ναν νερά σκουληκιασμένο άπό κάτι πηγάδια. Τώρα είμαστε 
περίεργο ι νά δοϋμε ώς πόσο καιρό θά βαστάξη αΰτή η περι- 
ποίησις.

\  - .
Λ ε ύ τ ε ρ ο

θριαμβάκι είναι δτι £ πρέσβυς τής 'Ισπανίας έστειλε καί πλή 
ρωσε σάν ιππότης ίσπανάς ποϋ είναι κάτι λιανόματα ποϋ κατά 
λάθος ίπποτικά ήθελε νά μή πληρώση κάτι πράγματα ποϋ α
γόρασε άπό τό κατάστημα τών Χιακών προϊόντων. Τάν ευχα
ριστούμε, καί άλλη φορά νά μή θυμώνη καί τόν περνούν στό 
Π αίηάνθρωπο

Τ α
πράγματα φαί/Ο νται πόλΰ σκούρα κατά τήν άνβιξι, ή Α λ β α 

νία ώς καθώς προείπάμε μι σο επαναστάτη σε άπό τώρα καί οι 

Βούλγαροι σΰν αγίαις εΰχαίς τή ; συμπεθέρας Ρούσία; ετοιμά
ζονται νά ζΐμπουρδάρόΰν ότή Μακεδονία, έναντίον τών όποιων 
στρατολογά άπά τώρα ώς καί ό Βούλγαρης μας. "Αμ θάχωμε 
καί Κρητικά μαζύ,

Αυτοί πάλι οί κερατοκριτικοί δεν έννοούν νά ησυχάσουν, πε
τάγοντα ι σάν ραπανάκια καί δπου £έν τούς σπείρουν.

Γειά σας νησιώτες, καί ό Λεοπόλόο; δταν δέν έδέχθηκε τόν 
θρόνο τής Ε λλάδας ή τανε γ ια τ ί δέν σά; έπερνε καί σάς τό 
σχέδιο τής έλευθερίας μέσα καί είπε :

—  Ή  Κρήτη είναι τά ποδάρια τής ’ Ελλάδας, δπου θά έχη 
τά στήριγμά της καί χωρίς τήν Κρήτη δέν θέλω Ε λλά δ α . 
Μωρέ τιμή νά μάς τιμήσετε καί μέ τόν ψήφό σας.

Κ ύ ρ
Σ υντά χ τη . Ό  φοιτητής Μιχάλης Λ . . ί μοϋ έλεγε πώς μέ ά
γαπά καί τοΰ έδωσα 100 δραχμαίς νά μοϋ τής φυλάξη κα ί 
μοϋ τής έφαγε, άφησε τά  άλλα δώρα ποϋ τοϋ έχω καμωμένα 
καί τώρα δέν γυρίζει οΰτε νά μέ κυττάξη , αΰτά τά γράφω, 
γ ια τ ί δέν i f  ω άπό πουθενά άλλοϋ συνδρομή, καί γιά  νά τόν 
μάθουν καί ή άλλαις νά μή τήν πάθουν σάν κα ί μένα ποϋ μέ 
ξέθεσε καί στή γειτονιά .

ΠιιΤί.Ιό.-τη Κ ρ ίμ ύόα .

Σ. Παληανθρώπου Τί είνα ι αΰτά Πηνελόπη ποϋ γράφεις, σύ 
μ ’ αΰτό τό γράμμα σου πού έκ(>έτεις ή ίδια τάν εαυτόν, φαίνε
σαι "*ά ησαι πολύ παράξενη γυνα ίκα , ώς πρός τόν φοιτητή, 
τ ί νά σοϋ.πώ, έστάθηκε εκείνος τόσο έξυπνος δσο σύ κουτή. 
Τώρα τ ι νά τοϋ κά νω μ ε; "Ας τοϋ πούμε λοιπόν πώς άν 
δέν σού φέρη τής 1,00 δραχμαίς, θά τοϋ τυπώσωμε όλάκερο 
τό ονομία του νά τάν μάθουν καί οί γονείς του καί οί πατριώ^- 
τές του καί οί συμφοιτηταί του τ ί μπιρμπάντες τής τσακπινα- 
ρίας είναι.

Ά π ό
τό Προυσό τής Εΰρυτανίας. Έ δώ μάς ήρθε πρό ημερών καί ό 
Ν. Διαμαντόπουλος ό όποιο; άπά ποσαπέρνης τής Α θήνας γ υ 
ρεύει νά έκτεθή βουλευτής, πές του πώς θά φάη μαύρο ποϋ θά 
τόν λυσσάξωμε. Σ. Παλ. Πολύ καλά τώρα πάμε καί τάν βρί
σκομε καί τοϋ τό λέμε.

Ι4ύρ ιε
βυντά/τη. ΓΙαρακαλεΐστε νά διαψεύβετε έκεΐνο ποϋ γράφηκε 
σέ ένα φύλλο σας εναντίον μου, διότι είναι όλως διόλου ψεύ- 
ματα καί συκοφαντία. Μ· KouiwxidijQ .



Λ

Σ. Π. Ά φοΰ λοιπόν τό υποστηρίζεις ο ίδιο; πώ ; είναι ψέα- 
μ α τα , ψέμματα λέμε καί μ εΐ,. ΤΙ μά ; κοστίζει.

ΙΙρ ος
τόν ελληνοδιδάσκαλο τοϋ Πόρου. Τά ονόματα έκεινών ποϋ σ’ ε- 
βαναν στό τύπο τά τυπόνομε μεθαύριο καί κάνε καλά μ’ α υ 
το ύ ;.

Ι δ ο ύ  αύτοε eivst ο ί ποσαπέρνιδες.

Ό
Νικόλαο; Πετρόπουλο; τσάκωσε στά χαυτεΐα  ενα Χιοποδύτη 
κα ί τόν παράδωκε στόν κλητήρα νά τόν πάν) μέσα, πράγμα 
ποϋ έγινε καί δέν εγ ινε, γ ια τ ί άμα πήγαν ίσα μέ τήν πόρτα 
τοϋ παράδωσε τόν πετεινό ποΰ είχε κλέψει καί ετσι πάει κ α 
λ ιά  τ·υ. Τώρα τ ι νά πώ έγώ στό άφεντικό μου γιά τόν πε
τεινό ποϋ θά νομίζν) πώ ; τόν κατοχράστηκα. Σ. Π Αί”  τώρα 
ποΰ θά τό δή γραμμένο στόν Παλιάνθρωπο δέν μπορεί διόλου 
νά άμφιβάλλτι· *Όσο γιά τόν κλητήρα έξετέλεσε τό χρέο; του, 
επήρε τόν πετεινό γ ιά  νά τόν έξαφανίσνι γ ια τ ί ητανε έτοιμο; 
νά ψοφήση,

τήν κατακαϋμένη  μ ο υ  τήν 'Ε λλάδα  «ώ ς τήν 
κατάντησα. 

Β ρ έ
κύριε δήμαρχε Τριπόλεω; ποΰ παρά ενα ψήφο νά μή ^σαι τ ί
ποτα , γ ια τ ί μωρέ χαντακωμένε δέν διορθώνει;, άν οχι ό'λου; 
τουλάχιστο τό δρόμο εκείνο ποΰ είναι στά Γύφτικα, ποΰ πέ
φτουν καί χαντακόνονται οι άνθρωποι δπω; χαντακώθηκε; 
καί σΰ προχτέ;.

Βρέ αΰτό; είναι ό κεντρικοίτερο; δρόμο; καί τόν έχ ε ι; αφή
σει νά ρημάξω ποΰ ρημάδι νά γίντι;. "Ελα το>ρα στρώ^του; τάν 
δρόμο νά μή φωνάζουν, η άλλοιώ ; λένε π ώ ; θά παραμονέψουνε 
κάμμιά βραδυά καί θά σοϋ τρίψουνε τά μοϋτρα μέσα, καί θά 
ήναι μασκαράτες άν δέν σοϋ τό κάνουν.

Ο
Κωνσταντίνο; Λιαγκόπουλο; παρακαλεΐται νά διέλθν; ε ΐ; τό 
κατάστημα τοϋ Σπυρίδωνο; Γεωργιάδου έμπορορράπτου οικίαν
Μελ-) .α, δι’ ΰπόθΐσίν του.

ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΕΤΣΙΝΑ 
Έ ν  Ο ειραιε?.

Ή  διεύθυνσις τοΰ υφαντήριου τούτου καθιστα γνωστόν ε ί ;  τούς κατα- 
να λω τά ς  χρω ματιστώ ν Ικ βάμβακος δφασμάτων (δρ ιλίω ν) οτι άπό τίνος 
^ρξαντο είσαγόμενα έκ τοΰ Ιξωτερικοΰ τοιαΰτα , κ α τ ’ άπομίμησιν τών 
τοΰ υφαντήριου τούτου κατεσκευασμένα κα ί πωλούμενα ώ ; ΰιοάσματα Ρε
τσ ίνα , αν κα ι στερούμενα ολω ; τώ ν στο ιχείων τής καλής Ιργασίας καί 
στερεότητος ώς πρός τ ε  τήν υφασιν και τόν χρωματισμόν, Ιφ ’ οίς κυ
ρίως διακρίνονται καί Ιξέχουσι τά τοΰ υφαντήριου τούτου.

’ ϋπ ε ιδ ή  τοΰτο β λά π τε ι τή ν διά τόσων Ουσιών άποκτηθεΐσαν φήμην τώ» 
υφασμάτων Ρετσ ίνα  καί τό συμφέρον αΰτό τώ ν καταναλω τώ ν, κάμνβμεν 
γνω σ-όν τόν τρόπον, δι’ ού δύναται νά Ιξακριβοΰται ή γνησιότης αυτών 
καί Ιπικαλούμεθα έπ ί τούτω  τήν προσοχήν τώ ν Ινδιαφερομένων.

1) 'Γά δφάσματα Ρετσ ίνα  εχουσι τόν τε στήμονα καί τήν κρόκην (στη
μόνι καί υφάδι) έκ δύο κλοστών όμοΰ Ιστριμμένων, Ινώ  τά Ικ τοΰ Ιξω- 
τερικοΰ εχουσι τήν^£ρόκην (υφάδι) Ικ μ ιας καί μόνης κλω στής άτ.αλής 
δυαλυομένης εύΟΰς ώς τό στρίψιμον χαλαρω θή  ολίγον.

2 ) Οί χρωματισμοί τώ ν δφασμάτων Ρετσ ίνα  είνα ι στερεοί καί αμετά
βλητοι Ινώ  τώ ν άλλω ν Ιξασθενοΰσι κα ί μ εταβάλλοντα ι, εύθΰς ώ ς τό 3- 
οασμα τεθή είς τό ΰδωρ.

3) Τά δφάσματα Ρετσ ίνα  αύ ά καθ’ έαυτά ισχυρά, ώ ς γινόμενα I* 
βάμβακος α ιγυπτιακού, γνωστού διά τό μέγα μήκος τώ ν ίνώ ν καί τήν με- 
γά λ η ν  δύναμιν, δέν μετέχουσι ξένης τινός υ λη ς , Ι νφ  τά Ικ τοΰ Ιξωτερι- 
κοΰ το;αϋτα π ρ ό ς  ίκανοποίησίν τω ν καί άπόκτησιν π λα ιτο ΰ  βάρους, είνα: 
δπερβολικώς κολλαρισμένα, είς τοΰιο Οε μόνον οφείλουσιν πασαν τ τ ν  εξω 
τερ ικήν, άλλά  ψευδή αύτώ ν Ιπ ίδ ε ιξ ιν . ”ϋ χ ε ι  καί χ ε ιμ ω ν ιά τικα .

ϊ ϊώ ,  πώ, στρατιω τικό  περίπατο ώς τή Λ.άρισσ*. 
"νψ ιατε  θ ε έ ,  χαθήκαμε. 

Έ μ π ο ρ ο ρ ρ α π τικ ο ν  κατάστημα Γ ύπαρη.
Οί εχοντε; άνάγκην άπό έ'τοιμα φορέματα παντό ; σχήμα* 

το; καί χρώματο; κομψά καί ώραΐα στερεά καί καλορραμίν*· 
Ό  κ. ’ Ιωάννη; Γύπαρη; πωλεΐ τοιαϋτα μέ πολλοί συμφεροό· 
σα; τ ιμ ά ;. Τά ίδιον κατάστημα κομήσαν έσχάτω ; συλλογήν υ
φασμάτων διά κουστούμια όλόμαλα καί κάμνει παραγγελία 
μέ 60 έω; 80 δραχ. τήν ενδυμασίαν με τήν αρέσκειαν 
άγοραστοΰ. ('Ο δός Κο.Ιοχοτηώτη ή Κ α.Ιαμ ιώ τον ά ρ ιθ μ ίτ  3.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γνωστοποιείτα ι είς τους Ιν τα ϊς  ο ίκ ία ις  τή ν ρ α π τ ι κ ή ν  Ιργαζομενο 

είς τό ΙνταΰΟα κατάστημα τοΰ κ. Γ . Λιγδοπούλου, κείμενον κατά  "-V 
οδόν Ά θ η να ς , χορηγεΐ:α ι Ιργασία άφθονος π ρ ό ς  ρ α φ ή ν  Ιργασιών. Φ 
Ικτιμοΰντες δ*)εν νά Ιργασθώσιν αές άποτανθώσιν είς τό είρημένον κατί' 
στημα οπως λάβωσιν Ιργασίαν κα ί παταν Ιπ ’ αυτής σχ ετ ική ν όδηγί®'1.

Ε νδ ια φ έρ ο υσ α
είδοποίησι; γιά τοΰ; υποψηφίου; βουλευτά; Α τ τ ικ ή ;. Ε:’; 
γνωστόν Τυπογραρεΐον τοϋ κ. ’Αναστασίου Τρίμη, πωλοΰντ* 
έντυποι δ ιο ρ ισ μ ο ί τών αντιπροσώπων.


