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Έχετε κα' αυριον φύλλο

"Οταν
ό Λαέ; εμείς όλος χαλούσαμε τόν κόσμο στό πέσιμο τοΰ Πε- 
τρέλαιου, αυτό; μέ κείνο τό εγγλέζικο γαϊδουρινό πείσμα, έ 
γραφε στήν "Ω ια του, πώς είμαστε χαμάλικες δλοι ή ’Αθήνα 
καί ό Περαία? εκτός έκεινών ποΰ μέ ιησουϊκή μπιρμπατιά γε- 
λασε καί πίΐρε τής ίιπογραφαί; των στή διαβόητη έκείνη Λή- 
.Ιωσι, τώρα, y θ έ ς όμως μέ τήν ίδ ;α  του κακή του "Ωρα μα; 
κολακεύει, καί μα ; Χέει π ώ ;, άπά μα ; τό κυρίαρχο Λαό έξαρ- 
τα τα ι δλη ή τύ^η τή ; πατρίδο;, καί νά προσέξωμε ποΰ θα 
δό σ «με τόν ψήρό μ α ;.

"Ητανε δλω; διόλου περιττό νά μά; τό ενθυμίσνι αυτό διότι 
τόν έ/ομε ί»π’ δψι, καί τά σφαιρίδιά μα ; θά σφυρίζουν στη; 
κάΧπαΐ; τής υπουργικαί; σάν φείδια μαΰρα που θά τόν φάν.

Τώρα γινήκαμε κυρίαρχο; Λαό;, τώρα κα λα νε ια ι;, τώρα 
ρουσφέτια, τώρα υποσχέσεις, τώρα θυσίαι; σ’ δσου; προσποι
ούνται πώ ; τά/α είναι μέ τά μοϋτρά του, χωρί; να γνωρίζνι 
τ ί λύσσα βράζει στά στήθια τω ν, άπεναντ ία ; δέ δέν άφησε 
κάθε μέσο καί δέν άφίνει μέ τό όποιο νά θελνι νά έξοντώσνι αν 
ν, δυνατόν καί τόν τελευταίο πολίτη ποΰ εκφράζει ελεύθερο 
τό φρόνημά του.

Άγριώτερη κυβέρνησι; καί πιό δεσποτική δέν ειχε μετα- 
γ·'ν·/ι ποτέ;.

Τό σύνταγμα καί τοΰ; νόμου; τοΰ; αντικατέστησε μέ τό 
ά ττε  ντοΰά του.

Στενάζουν δλοι οί καταστηματάρχαι καί κλαΐνε άκόμα 
πώ ; νά πληρώσουν τοΰ; Καλλιγουλικου; φόρου;, ενώ η εργα
τική τά ζ ι; ψορα τη ; π είνα ; χωρί; δουλειά.

Κ ατέβα, κάτω , ΠετρέΧαιε, καί ρώτησε καί ξέτασε άν υ 
παρζ* ποτέ εις τήν ’ Ελλάδα τοση δυστυχία, ποΰ λ έ ; και ε ί
μαστε νεκρωμένοι.

"Εχεις, λές τήν Μεγάλη ιδέα v i βάνη,Γ ε?; ενέργεια καί 
μάλιστα μέ τήν Ά ουστρ ία , τό θηρίον αΰτό τά δικέφαλον ποΰ 
θέλει νά φάη δλη. τ ή ν ’ Ανατολή, τήν Ά ουστρία , ποΰ τόσο

εΐνα ι εντυπωμένη ε ι; τήν καρδιά μας, ώστε τοΰς άθλιεστέρους 
άνθρώπου; κατάντησε νά τοΰς ένομάζωμε Άουστριακοό;.

Μεγάλη ιδέα. Ν αί, μ.άλιστα, καλή εΐν*ι ή μεγάλη ιδέα , 
λλά άφοΰ μ ί ;  κατάστρεψε; άπό τώρα, δέν μάς λές μέ τ ΐ  
ύναμι θά κάνωμε αΰτή τή μεγάλη ίδέα σου ποΰ δέν εΐνα ι 

τίποτα  άλλο παρά μιά μεγάλη κουταμάρα.
Έ νόμιζε; ώς χ τέ ; πώς ή Ε λλάδα  σοΰ δόθηκε τσ ιφλίκ ι ν* 

τό τρυγά; σάν τύραννος, άλλά  τώρα κατέβασε; τ ’ αΰτιά σοι* 
καί θά σοΰ κατεβάσγ ό Λαό; ώς τή μύτη.

Μ α; κατάστρεψε; καί δέν ξέρομε ποΰ νά κλίνομε πλέον τήν 
κεφαλή, άλλά τώρα σηκώσαμε κεφάλι, καί θά παλλέψωμε κε
φάλι μέ κεφάλι σάν τά μανάρια, καί θά δυΰμε ποιός θά σπά- 
ση τ>« άλλουνοϋ.

Καί σοΰ τοχομε κα ί άπό τώρα σπασμένο.

Κ α ί  εκείνος
ό προχθεσινά; σεισμός ποΰ κλόνησε τήν Α θήνα μέ άγρια βοίι 
ήτανε γιά  σένα Πετρέλαιε κακός οιωνός, διότι ή βοή του εΐνΛΐ 
ή βοή καί τά γογκητό τοΰ κόσμου, καί τό κλόνισμά του το 
κλόνισμα ποΰ σοΰ δίδομε το»ρα ?μεΐ;.

Καί μάθε δτι τόν είχα παραγγείλει εγώ εκείνη τή βραδεία 
εις τό εργοστάσιο τοΰ Τζών, καί όταν ερχόμουνα άπά τόν Π ε
ραία, έν χαλασμώ Κυρίου, έν μέσω ζήτω καί τραγ·υδιών ζέ- 
-/ασα καί εβανα τόν μισό σεισμό μόνο σέ ενέργεια άλλοιώ ; θά 
έβλεπε; ποΰ θά πήγαιναν παλάτια , δπουργεϊα τόν κατήφορο.

Ά λ λ ά  έγώ  δέν είμαι τόσο σκληρό;, καί άν σοΰ £βανα τάν 
μισό σεισμό προ/τές, έπιφυλάττομαι νά σοΰ βάνω καί τόν 
άλλον μισό μεθκύριο ποΰ £χω παραγγείλει στοΰ Βασιλειάδου, 
αΰτό; δέ θά ηναι μονομερή; ήγουν σου επ ιτόπιο ;, τοΰτ* 2στΐν 
έκεϊ κοντά στό σπ ίτ ι σου καί κάτι παρακάτω καί κάτι σ ταρ *· 
π ίν ω . Περίμενέ τον.

Μ α
δεν ντρέπεστε πλέον κύριε Τρικούπη, νά μ,ιλήσωμε και λίγο 
σπουδαία, δέν ντρέπεσαι νά έ^η; έκεΐνον τόν ελεεινόν 'ία ύ -



Σταθμό τόν Ά ράπη ποΰ σοϋ μουτζούρωσε τά μούτρα, σ’ αΰτή 
τήν άθλια κατάστασι ;

Έ κεΐ ξοδεύτικαν μιλλιούνια κα ί δέν μας λές τ ί  έκανε ώς 
τώρα ; 'Η  σκάρα κάθεται ρημασμένη καί στό εργοστάσιο 
φτειάνουν καρφιά, γ ιά  νά σέ σταυρώσουν ίσως οί έργάταις,δπως 
τοΰς σταυρώνης σΰ τώρα.

Τρεις μήνους μωρέ έχουν νά πάρουν τό μισθό τους καί είναι 
οί περισσότεροι καί οΐκογενειάρχαι, νά ξοδεύης στοΰς ποσαπέρ- 
νιδες τόσαΐς χιλιάδες ξέρεις, καί κείνους ποΰ έργάζονται τό 
κουβέρνο καί πεινούν δέν ξέρεις νά τούς δώσης τόν μισθό τους.

Πεινούν μωρέ τοϋρκε, πεινούν, ένώ δ διευθυντής καί οί άξι- 
ωματικοί έχουν προκαταβολικής παρμένα και δύο μηνιαία. 
"Οχι, πρέπει νά υποφέρουν κι" αΰτοί μαζΰ μέ τοΰς έργάτας, 
χωρίς τών δποίων εΐναι σπαλετοφόροι άπο*ρηάτικοι, ήγουν 
ναύαοχοι πάσης ξεροκαμπίας.

Ερώτησες νά μάθης πώς γ ίνετα ι ή μισθοδοσία τους ; Λι" 
μάρικη. Δίνουν μιά δόσι καί κατασκοτώνονται ποιος νά πρω- 
τοπάρη τόν μισθό του, καί μπορεί νά συμβιϋν καί φόνοι, γ ια τ ί 
δ ταμίας άφοϋ μοιράση σέ μερικούς γιά  κόλυββα λ ίγα ις  δραχ
μαίς, λέει στούς άλλους :

—  Σώθηκαν. Δέν έχει άλλα, στήν άλλη καραβιά.
Α ί, είναι έθλιόιης αΰτά , είναι ρεζιλίκι, άλλά σΰ άποκτη- 

νόθηκες πλέον τόσο πολύ, ποϋ είναι τό ίδιο σάν νά μιλά τ ι-  
νάς σέ ένα ντουβάρι.

Μέ τ ί μοϋτρα, μωρέ βλέπεις αΰτόν τόν ναύαρχο Λεζέν ; 
Α ί μέ τ ί  ;

’Ίσως μέ κείνα ποΰ τοϋ δείχνουν οί πλοίαρχοι τών πλοίων 
καί άξιωματικοί δταν τοΰς χαιρετά, ποϋ γυρίζουν δηλαδή 
τοΰς νικολίδες τους πρός τιμή του καί φεύγουν. "Η κάνεις 
τάχα  πώς δέν τό ξέρεις κ ι’ αΰτό.

Αυτή είναι ή άναδιοργάνωσις τοϋ στόλου χωρίς ναύταις καί 
νά περιφρονοϋν οί δικοί μας τόν ναύαρχό σου ; "Ω φωτιά σου.

Στάσου τώρα νά σοϋ μιλήσω καί λ ίγα  τούρκικα γιά  νά μή 
μάς καταλάβη κάνένας τ ί θά σοϋ πώ . Λοιπόν.

Α ί έσέκ μπογιαντζή, άνε γ ιά , έσύ πιά κουρουνόμυαλος έ- 
κατάντησες, άτοΰρ μπακαλοΰμ, ποΰ βρέ, μάς θαλασσόπνιξες.

Κατάντησες κακόμοιρε ένας παράξενος άνθρωπος πού ρεζι
λεύεις τήν πατρίδα σέ δλο τόν δξω κόσμο βλέποντας της μιζέ 
ριαίς μας.

Νά έτσι μέ παρά πήρε ή φούργια κα ί άπό κεΐ ποϋ ήθελα 
νά σοϋ τά πού τούρκικα πηγε ή γλώσσα μου στά ρο>μαίικα, 
μά μπάς καί ξέρω πάρα πάνω τούρκικο, άπό κείνο πού ξέρουν 
δλοι “Έ λληνες, ήγουν τό άει σηκτήρ, καί τό όποιον οΰτε σέ 
αύτό νά δώσω έξήγησι δέν ξέρω, άκούιο νά τό λέν καί τό 
λέω κ ’ έγώ.

Α ί, άει σηκτήρ λοιπόν.
Καί άν ήναι άσχημος ό λόγος τόν πέρνω πίσω καί σοϋ γυ 

ρεύω καί μπαρντόν.

ΊΓο
φύλλο αΰτό είναι έλεύθερη Κέρκυρα τών παραπόνων τών π·- 
λ ι τώ ν, ποϋ δσα χώρεσαν μπήκαν (καί δσα δέν ^ώρεσαν τά 
μπάζομε μεθαύριο.

"Ετσι τό θέλετε σείς, έτσι νά γίνη δθεν σας. Καί αρχίζομε 
καλά κακά ούλα μέσα, άφοϋ έτσι τό θέλετε, δέν ·ά πάω 
π ά λ ι έγώ νά χάσω τό κεφάλι μου γ ιά  σάς καί νά σκαρτα- 
δέψω. Μέ πν ξατε , μωρέ, μέ πνίξατε, στά γράμματα καί 
τάχασα πλέον, ίάπό τόν καιρό μάλιστα ποϋ έχασα τό β·ηθό 
μου γατάκ ι τό διαβόητο, ποϋ μέ βοηθούσε μέ τό κατρουλιό 
του *4 κάμποσα.

Τή
μικρή διαδηλοσοϋλα ποϋ μοΰκαναν οί αγαπητοί Περαιώτες προ
χτές κ ίτ ω  θά σάς τήν περιδιαγράψω αΰριό, γ ια τ ί εί·*αι ιστο
ρίας τ4 άνάγνωομα.

Ε ϊ ίτ α μ ε
χιλιάκις φοραίς, δτι δ ια  γράμματα είναι γραμμένα μέ μολύβι 
ξεθωριάζουν καί δέν τά βλέπω. Ά μ  χάθηκε κακομοίριδες. 
καί μιά στάλα μελάνι, η τό κάνετε οικονομία άπό τώρα γιά  
νά μουτζωρώσωμε τόν μέγα Πετρέλαιο. Τέλος πάντων μολυ- 
βένια γράμματα δέν πιάνονται.

Μά τί άνθρωποι ίίσ τε σεϊς άδερφοί καταντά κανείς πλέον 
τής αηδίας νά γράφη τά  ίδια πράγματα.

Καί αΰτά τάγράφω γιά σένα ποϋ λές γιάδυό κηδεμόνες ένοΰς 
ορφανού πούάντις νά τό προστατεύουν κοντεύουν νά τοϋ φάν τήν 
περιουσία. Καί μ ’ δλον δτι μπορούν νά φάν καί τό νέο πού 
προστατεύουν, οΰχ ήττον έλα καί βάνε τήν υπογραφάρα σου· 
ενώπιον μπροστά μου καί τότε τούς καλαναρχούμε σάν τά  κο
ρίτσα τής ά γ ία ; Ειρήνης.

" Ε χ ο μ ε
παραγγελία άπό τ ΐν  Βασίλει τόν Σάββα άπό τή Σύρα νά ©Λ* 
νεροίσωμε στόν συντάχτη τοϋ «Άριστοφάνους», δτι δχι μόνο 
δέν τοϋ χρουστά άλλά καί τόν τροπλήρωνε στής άνάγκαις του 
καί τοϋ χρωστά έκεΐνος 9 ,80 . Ά ς  πάψη λοιπόν νά μουρμβυ- 
ρίζη τοϋ λέγει.

’Ε σ ε ίς
κάτι κορίτσα ποϋ είστε άπό πίσω άπό τή Δημαρχία νά μήν- 
ένοχλάτε τόν κόσμο κα ί νά μήν είστε τρελοκόριτσα, καί νά 
μάς τό θεωράτε καί y άρι ποϋ δέν βάναμε καί τά ονόματά 
σας.

Μά εάν τώρα ποϋ είστε κορίτσα είστε ζουρλοπαντιέρες τ ί 
θά. γ ίνετε λοιπόν δταν παντοευτήτε.

Κ υττάξ-τε καλά γ ια τ ί θά βάνω τόν Σουκρή Μπέη νά σάς 
κάνη μάγια νά μή παντρευτή κάμμιά σας.

Iif-έ
δάσκαλε Κ. Τσούμα, ποϋ είσαι στόν Περαία δέν ντρέπεσαι, 
κακόμοιρε καί σΰ νά σοϋ στέλνουν οί γονέοι τά παιδιά τους . 
γ ιά  νά τά μάθης λ ίγα  γράμματα καί σΰ τά  κάνης δούλους 
σου, δπως καί τό παιδί τού Ά γ γ ε  *,ή Α. Δενδοινοϋ. Τ ί δ ιά 
βολο, μπάς κα ί πήρες τά παιδιά τοϋ κόσμου γιά  ανδράποδά 
σου, ένώ είσαι σΰ άνδράποδον. At, άει στό διάολο καί σΰ· 
κα ί δεΐξέ μου τόν δρόμο νά πάμε ιιαζύ.

Νά δά ποϋ δούλους δέν είχες καί δούλους βρήκες τά  π α ι
διά τών νοικοκυρέων, άμ ντίτι δασκαλικό καί τό δικό σου κε
φάλι, ν τ ίπ  κλούβιο αΰγό. Γαϊδούρι. Ό χ ι, τό γαϊδούρι τό 
πέρνω πίσω γ ια τ ί θέλω νά τό καβαλικω νά πάω στά χωριά 
καί έτσι σ’  άφίνομε μόνο μέ τήν γαϊδουροσύνη άπάνω σου 
ποϋ έχεις.

Κ  ονδέντ*.
Α ημόσιτς άρπάχτο< ar. —  Νά μοϋ πληρώσης τώρα άμέσως 

400 οκάδες κρασί πλεόνασμα, τώρα άρ,έσως ή μέσα.
Παπο.·τ(!>.Ιη(; Γ . Μ αμάψ;. — Βρέ άδερφέ, δέν είναι άνάνκη 

καί νά μάς σφάξης μέ τόν τρόπο ποϋ μπαίνει; στό μαγαζύ 
I ρου, αΰταίς μωρέ η όκάδες μοϋ ςύδιασαν, καί μοϋ τό άφαί- 
I ρεσαν οί καταμετρηταίς.
| Ά ρπάγτΓ ρας. —  Δέν ξέρω έγώ, ή πληρώνεις η σέ πάω ά
μέσως τώρα μέσα γιά  νά σοϋ δείξω γώ  πώς τολμάς νά φω- 
νάζης εναντίον τοϋ Κ αλλιγά .

Οΰ νά χαθής άρπάχτορα-ΐϊοϋ ζής μωρέ καί οΰ μέ τούς μπεν- 
τοίνους ;

Καί άν αΰτά πλέον συμβαίνουν έδώ, μπορείτε νά φαντα- 
σθήτε τ ί φρικαλαιότητες τών φρικαλαιοτήτων συμβαίνουν κάθε 
μέρα στής έπαρχίαις. Ά μ  διαβάζετε καϋμένοι καί τής ί λ  - 
λα ις έφημερίδες μόνο περιμένετε άπό τά πατσαβούρί μας νά 
τά μάθένετε δλα, νά στή Πελοπόννησο κοντεύουν δλους των νά 
τούς χαψώσουν, εις τρόπον ώστε ό πληθυσμός τής Πελοπόν
νησος νά άποτελεσθή άπό γοναικόπαιδα.

Α ί τ ί γινόμαστε καί ποϋ θά καταντήσωμε άκόμα.

a

Τ ί
ε^εις πάλι σύ, κυρία μοδίστρα Σοφία Κατσιδάκη, μάς γρά
φουν μάλιστα ιά  σέ γράψωμε μοδιστρούλα, άλλά έμεΐς δέν τό 
καταδεχόμαστε, τ ί έχεις λοιπόν καί δέν πληρώνεις τήν μα
ντρ ιά  σου πού είναι ορφανό κορίτσι ; Μέ τής ψωροδραχμοϋλές 
του θά καζαντήσης ; Ά λλο ιώ τικα  έπρεπε νά γραφτούν, άλλά 
είσαι γυναίκα καί έχε χάοι γ ια τ ί μεΐς μέ γυναίκες δέν θέλομε 
νά τά βάζωμε.

Θ ρ ιάμ β?ρ ος.
Παρντόν, κύριοι, δσοι γελαστήκατε καί πήγκτε προχτές 

τήν Κυριακή στήν άγία  Ειρήνη γ ιά  ν’ άκούσετε τήν άρσενικο- 
Οήλυκοι ψαλμωδία τοϋ καλόγερου μέ τής μαθήτριαις ένοΰς 
βχολείου, ποϋ θαυμάζω κ’ έγώ πώς διάολο έπεσε ή διευθύν
τριά τους σέ ένα τέτοιο λάθος, ώστε νά θέλη νά μεταβάλη 
τά κορίτσα τού Παρθεναγωγείου της σέ καλανάρχους.

Δέν τόν βρίκατε λοιπόν έκεΐ αΰτόν τόν κύριον ννωτεριστή. 
Καί γ ια τ ί ; Δ ιότι, υστέρα άπό δσα γράψαμε καί μάλιστα 
άπό τόν προχθεσινό βρόντο έπάφθηκε καί έτσι ή εκκλησία 
■ηρθε στά ίδιά της, καί πάν κα ί τά  κορίτσα και κουρνιάζουν 
στό οχολειό τους.

Ά μ  άδερφοί, ώδεΐον θά κάνωμε τής έκκλησαίς μας ; Τότε 
έπρεπε νά μαζεύαμε δλαις τής Μ αγδαλιναίς καί νά τής π η 
γαίναμε στής έκκλησίαις καί μάλιστα τώρα ποϋ έχουν κεσά
τια νά μάς καλαναοχοϋν σάν τόν νεοτερίστή τής αγίας Ειρήνης.

Τά ευχαριστήρια μας εις τόν άγιον Μητροπολίτην καί Σύν
οδον, καί ό θεός νά τούς φωτίζη νά τηρούνε τά δόγματα τής 
θρησκείας μας άπαρασάλευτα τά  όποια έφτασαν πλιά καί εί
ναι σύρριζα παρασαλεμένα.

Τόν φάγαμε λοιπόν κ ι’ αΰτόν καί άν θέλη νά έπανέρθη στό 
ψάλσιμ,ο τής θρησκείας του, τόν συχωροϋμε, άδέ νά μιά τύφλα 
μέσ* στή νέα ψαλμουδία του.

Τώρα έχομε νά δούμε πώς θά φάμε τόν ’Άνθιμο κα ί τόν 
ΐλλον έκεΐνον τόν μασκαρά τοϋ άγίου Κωνσταντίνου ποϋ εχυσε 
τήν άγία μετάδοσί.

Ά μ  κάτι θά γίνη καί γ ι ’ αΰτούς.

Π ρ ό ς
τόν υποδιευθυντή τής Αστρονομίας.

Σκούρα μάς τά καταφέρνεις κα ί σύ. Δέν μάς λές γ ια τ ί 
5τόν Περαία τάχα συχωρούνται νά παίζουν βιολιά στής μπυ
ραρίαις *αί έδώ δέν έπιτρέπονται ;

Αΰτοί είναι τόσοι οΐκογενειάοχιδες άνθρωποι ποΰ εΰγαζαν 
τό ψωμί τους δουλεύοντας σάν τά σκυλιά μέ τό στήθός τους, 
αιιτοί δέν είναι λωποδύτες, τοΰς οποίους άφίνετε ελευθέρους, 
χαί δέν γνωρίζεις, δτι δυσαρεστώντας τ·ΰς οΐκογενειάρχιδες 
αυτούς δίνεις βρόντο στόν Τρικούπη φοβερό.

Κύτταξε νά τοΰς οΐκβνομήσης τούς ανθρώπους δπως μπορής 
κάνε τά άνοικονόμητα οικονομικά νά τούς άφήσης, καί άντίς 

δίωξης αΰτούς άπό τής μπυραρίαις καλλίτερα νά διώξης 
τής Μαγδαλινές.

Ά π ά ν τη σ ις  ΰποδιευθνντον. Καί αΰτό θά γίνη νά ξαναπ ιά 
νουν δουλειά άλλά νά περάση ή μεγάλη βδομάδα, γ ια τ ί τώρ« 
είναι κρίμα, ώστε λυσσάξετε στή πείνα περιμένοντες τά ξό- 
λαμπρα.

Τ ό ν
*ΰρ Δημήτρι Ρεωργίου ή Μπουγκό τόν πήρε φαίνεται τό κου- 
έ̂ρνο γ ιά  δικό του ποσαπέρνη καί τουκοψε 60 δρ. τό μήνα γιά 

ν* φωνάζη ζήτω τοϋ Τρικούπη. Έ προχτές δμως τά γύρισε, 
Τι*τί πάντοτες τό φρόνημά του ήτανε ΰπέρ τής άντίπολιτεύ- 
*εως καί φώναζε στή πλατέα  στοϋ Ψυρρή ζήτω ή άντιπολί- 
τεψις.
ι "Εστωντας δέ μέ τό νά μή ύπαρχε προχτές άστυόνος στό 
'^ρρή ένεκα άλληλομετακομίσεως τών άστυόνων βασίλευε ό 
*'·ΐτήρας Παναγής ό Κολορούτης,ό όποιος τά μεσάνυχτα πήγε

καί τσάκωσε τόν άνθρωπο άπό μέσα άπό τό καφενείο τής δη
μαρχίας καί τόν έσπασε στής κοντακιαίς ώστε σέ κακό χάλι 
είναι τώρα ό άνθρωπος στό κρεββάτι.

Δέν θαυμάζομε τόσο τήν κακοήθεια τού κλητήρα, δσο τοΰ 
άρχιφύλακα τής πεοιπολίας, ό όποιος ένόμισε πώς βρίσκεται 
στή Βουργαριά

Παρακαλοϋμε κύριε φρούραρχε, νά δοθή αΰστηρή δ ια ταγή  
στής περιπυλίαις νά μή μάς βαρούν, δπως καί ό νόμος δ ιατάζη , 
μέ τήν άτιμη έκείνη πλέον πρόφασι πώς τούς κάναμε άντί- 
στασι κατά τής εξουσίας, γ ια τ ί τώρα πο,ϋ ήρθε ή φουσκοθα- 
λασσά τών εκλογών, μπορεί νά έχωμε πολλά καί σπουδαία 
ντράβαλα.

Γιά τό Θεό, τ ί άχρειότης κα ί μπασιμπουζουκισμός είναι αΰ- 
~ός ; Ποϋ ζοϋμε. Ά ν  καλά στής μέραις τού Πετρελαίου.

Οί
άδερφοί Γεώργιος καί Κωνσταντίνος Καπετανάκης πάνε καί 
σουφροποιοϋν, καθώς μάς καταγγέλνει δ Γεώργιος Πολίτης διά 
νυχτδς καί μέ τή σελήνη μάλιστα τής πλάκες άπό τής ξέναις 
οίκοδομαίς, καί τάς ξαναπουλοϋν δπως τού τήν έπα ιξαν καί 
αΰτουνοϋ καί άναγκάστηκε τήν άλλη μέρα κοί πήγε καί ξανα- 
γόρασε τό δικό του πράγμα ξαναμπίρ άπό τούς ίδιους, ώστε 
άς προσέχουν καί οί άλλοι.

Ά μ  καϋμένε δέν πήγαινες νά τής άγοράσης ά π ’ άλλοΰ. Έ γ ώ  
δμως ξέρω πώς αΰτοί οί άνθρωποι είναι τίμιοι, καί άλλοι έκλε
ψαν τής πλάκες σου καί τής φόρτωσαν στή ράχη τους.

"Ε πειτα, κύριέ μου, έδώ είναι ή έποχή ποϋ άρπαξε νά φάς 
καί κλέψε νάχης, καί γ ι’ αΰτό χάνέν παράτονο νά μήν έχης.

Ι ϊρ ό ς
τήν άξιότιμη Α ιμ ιλία  Βελιανίτη στή Κέρκυρα. Τί νά σοϋ 
πούμε, κυρία, δσα μάς έγραψαν κα ί γράψαμε εναντίον σας 
μάς διαβεβαίωσαν άξιότιμοι άνθρωποι πώς ήτανε άπό φθόνο. 
Τώρα πάει κοντά τρεις μήνες καί κόντεψες νά τό πάρης μα
ράζι, δξω καρδιά, μπά θά σκάσωμι μεΐς μέ τά λόγια τοδ· 
•κόσμου. Πρέπει δέ νά ξέρης πώς βρήκα καί τόν μπελά μου 
μέ σένα, γ ια τ ί μού φορτόθηκαν χίλιοι άνθρωποι νοικοκυοέοι 
γιά  λόγου σου καί ναί μέν δεν μέ φορτόθηκε κάνείς άλλά b 
λόγος τό φέρνει μπάς καί σέ κάνομε συνδρομήτρια. Φρόνημα!, 
δπως καί είσαι φρόνημη μ ’ δλον δτι κάμμιά φορά, φαίνεται. 
νά κάνης μικρούτσίκες άνοησίαις, καί τής παραμεγαλόνουν.

Τοΰς κερατάδες. Στάσου νά βρούμε ξόλαμπρα τά ονόματά: 
τους καί τοΰς βγάζομε στά <ρώρα.

Φ£λε
άστυνόμε τοϋ Περαία. Έ κεΐ στή δεξαμενή γ ίνετα ι δ πετρο
πόλεμος καί τό σπασοκεφάλισμα τοϋ Ά οαμπή, ώς ποϋ έφθα- 
σαν καί έσπασαν καί τό κεφάλι τής κυρία.ς τοϋ κυρίου Γ ι- 
ώογη Λέκα, ποϋ κόντεψε νά τήν βρή νό λιθάρι στό μ ιλ ίγκ ι 
τή γυναίκα καί νά τή άφήση στόν τόπο καί την έσωσε δ ά
γιός της, άφίνομε πλέον ποϋ οΰτε τσάμια έμειναν τώ ν αν
θρώπων έκεΐ, καί οΰτε τολμοϋιΐ νά ξεμυτίσουν άπό τής πόρ
τα ις των.

Δέν λαμβάνεις, αμάν γιά τόν Θεό μιά πρόνοια καί γ ιά  
αΰτούς τούς χριστιανούς.

‘Ο
όθωμανός ταχυδακτυλουργός Σουκρή μπέης έχει πάλι αΰριο 
στό μεγάλο θέατρο παράστασι ταχυδακτυλουργική, δπου θά 
μάς δείξη δλα τά  θαυμάσια, άπό τά όποια μόνο μερικά, τόν 
άφρό μάς έδειξε στό θέατρο τών ’Ολυμπίων, καί προσκαλα 
μάλιστα σέ διαγωνισμό καί τόν άλλο τόν φραντζέζο πού μάς 
λέγει πώς κατεβάζει καί τοΰς διαβόλους κάτω . Φ αντασθήτε 
πλέον ποΰ θά σφάξη καί έναν άνθρωπο καί θά τοϋ πάρη τό κε
φάλι του, κα ί θά τοΰ τό κολλήση πάλι νά περπατά.

Τέλος πάντων τώρα έχει νά κάνη τά δυνατά του, καί θά 
χάσωρ.ε δσοι δέν τόν δούμε. Λοιπόν, πάμε αΰριο ;



EvpiO »j*w
s να μαντυλάκι μέ ένού; άπομάχου^τήν απομαχική σόνταξι 
μ,έσα τοϋ . . . καί ά ; πάτι στό μ α γα ζ ί τοϋ Ριζόπου
λον* νά τήν πάρ/ι οπού καί τήν άρησαν, καί ν’ άφήστ] *ά ί μιά 
Οκά κρασί γιά τά παιδιά .

Ι ΐρ ό ς
τόν μοίραρχον Περαία κύριον κύριον Χρυσάφην. Κρϊμχ ποϋ 
είμαστε καί συμπολίτες, καί μοΰ ελεγε; δταν ήσουνα ά
κόμα μέ τά τρία κχί φαινόσουνα τόσο εΰγενίις, πώς ολη ή 
χωροφυλακή είναι βάνχυΐη , κχ ί άχρεία καί φαύλη, καί δτι σΰ 
4κτελοϋσ£; το κχθήκόν σου καί γ ι’ αΰτό $έν σε προβίβαζαν, 
τώοα λοιπόν ποϋ προβίβάστηιες ποϋνε  ̂ πρώτές σου υποσχέ
σεις, πώ ; έγινε; σύ ό Χρυτχφη:, μέ·Φχ στή μέσ-r, τοϋ Περαία 
μ,πασιμπουζοϋκο;.

Έ π ή γε ; στόν κ * τχστημχ τάρ/η Ά θ . Κχρχδήμο σάν γεν ί
τσαρο; καί άρχιτες στή ; χαστουκές τού; άνθρώπου; καί τούς 
έσουονε; νά τού; πά ; κχί μέσα μέ χ ίλια ις κουστοδίαις ποϋ 
<£κουσε καί εί^εαΰτό τό ουμβάν δλο; ό Περαία; καί εφριξε.

Αΰτά πεοιμένχμε χτζΐ σένχ ; Κχί άν αΰτά χπ*τολμάς καί 
κάνεις στόν Περαίχ, τ ι θηρίο θά ήσουνα άν ήσουνα σέ κχμ. - 
μ ια άλλη επαρχία ;

Εί/ε τίποτχ ή άν/κρισι y t  ιόν άνθρωπο,έτρεπε νά τόν προ- 
σκαλεσ·/); σάν άνθρωπο; κχί νά τόν ρ ιτήσνι; τί τρέχει, και 
5/ι έτσι στά κχλά κχθιύμενχ έντιμο πολίτΛ κχί καταστη
ματάρχη νά μ π α τσ ίσ ϊ;.

Λυπόϋαχι πολύ, ποϋ σύ ό Χρυσάφης, κατάντησε; νά λη 
σμόνησες τή θέσι σου, κχί νά φθχσ-,τ,ς σέ θέσι τραμπούκου. 
Τώρα θά μ.ετάνο'. οσε; β ίβχ ιχ , άλλά, οΰκ έ'στιν εν τώ άδει 
μ ετάνο ια . *Ω; κχί σύ τυραννίσκο: καί σέ έβλεπαν καί ο: ξέ
νοι αξιωματικοί τών ξένιον πλοίων καί σε ελεεινολογούσαν.

Δέν μ πά ; νά σέ στείλωμε στό Γενίτσχροχώρι διοικητή ;

"Οσοε
κα ί οσχι; θέλετε νά έχετε τών κεφχλι&ν σα; τά μαλλιά ^έκεϊ 
ποϋ είνα ι καί αγαπάτε τά β εγγαλικά , σά; λέμε λοιπόν, δτι 
τά μόν« γνήσια φτειάνουν δ Ν. Κοντός καί Α. Μ ελλά; κχί 
πουλοϋνται σ-ό καπνοπωλείο τοϋ κ . Ν ταμαλάκη, στή παλ^ά

άγορά, καί εις τοϋ Χρήστου Πασχάλη παντοπώλου στή Νΐ*.

ηστε στά σίγουρα. Δέχονται καί πχραγγελίαις.

Μ εταζύ χρυοογαδάρω ν.—Ο » φυράρν; τώ ρα  λίγο 
ή «άαα τοΰ  Κ α λλεγα  μ α ς , αρχεαε άπό τώ ρα μ,έ τή 
χούφτα.
y — Μ ή χ ά νε ια ι, καί άν ζανάρΟγι βουλευτής πάλι 
από τό ο δ έρ χ  » τοϋ χ α μ ά λη  λαοδ O i τα  pyivjj.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Γνωστοποιώ τοΐς φίλοις μου οτι άπό τίνος κατώκησα είς 

τήν οικίαν Γλίνη επί τής &δοϋ Αιόλου καί απέναντι τοϋ ξενβ· 
δ·χειου τής Μασσαλίας % τοϋ φωτογραφείου Μνραίτου· ο: 
βουλδμενοι νά με τιμήσωσι κ α τ ’ οίκον θά μ ’ ευρίσκωσιν εκεί 
καθ έκαστην \ ) σνμπο.Ητης xal rji.ioc σας.

Ά γ ά θ ω ν  Λ αλέκος.

Τ ό
Δικαστηριον τώ ν |ν *Αθηναις πρωτοδικών διά της ύ π ’ αριθμόν 681 e. c. 
αττοφασεως του Iκήρυξε θετόν υίον ημών το έζαε-ή  παΐδα Μ ιχαήλ, S* 
απο τής Υηπιακής του η λ ικ ία ς  άνατρέφομεν -παραλαβοντες εκ τοΰ έν Ά - 
Οηναις Βρεφοκομείου, καθιστώμεν δϊ  αύτον και μόνον κληρονόμον μα<· 
Έ ν Π ειραιιι τήν 23 Μαρτίου 1882. I. Ν. Ανδ ρ 'ώ της καί -Ρ ινιώ  Ιωϊ*. 
Α νδριώ 'ου.

Σημ . ΠαΛ. Γειά βου Άνδριώτη καί ό Θεός νά σέ φωτίζΐ! 
τέτοιαις νά κάνιρς πάντα άγαθοεργίαις, δέν μέ υίοθετάς κ*1 
μένα νά λείψω , άίερφέ άπό τά τόσα βάσανα.

Ό  ξυπ όλυτο ς πάει κε’ αύτός γεά ρουβφέτεα. 

‘Ο  κύριος
’ ίά/.ωβος ’ Α λ »γ !ά ν νη ί ανο ι;εν ε!ς t r l ?  ’ Α μπελοκήπους Π αντωτω"1 είον '/* 
Ξε/οίο·/εΐον μέ tic3?a κ :χσ !α  καί λ*μ πρα  γ ζ ’α κα ί ζ ε : τ ! .  "Ο:·1
πιστοί λο ιπόν ζ «  ? »■ ε '.αί ι ιχ ίή τ ε  ίου


