ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 
προs πασαs ταs αρχαs που διοικουν το χωριον ματαραγκα καρδιτσαs.   Δημαρχο του χωριου,Δασκαλο και απανταs τουs προχουντοs του χωριου ,   ηλθα τιs Ματαραγκα κατοπιν διαταγηs του Διοικητου μου μετα ενοs xωροφυλακοs προs υποβολην τηs ταξεωs απο ακρου ειs ακρου του χωριου ανευεν χρονοτριβηs και αμεσα.Διοτι προχθεs στο σιργιανη μετα το θιαν και Ιεραν Λιτουργιαν εν το ναο οταν επαιζαν κλαρινα και τα οργανα ο Κωσταs (αs μην αναφερω ονομα του) χορεβε σινεχια  χοριs να αφινη και τουs αλλουs να χορευουν μπροστα με κατα σινεπεια να παραζιγιθικατε και πλακοθικατε στο ξιλο με τα παλουκια και τα μαχαιρια με αποτελεσμα και κατα σινεπια να τραυματιστουν πολοι ανθροποι.
Παραφτα να εφαρμοσετε απασαs ταs εξιs διαταγαs μου 
1) Αν ξανασιμβη τιαφτη πραξηs εν το χωριο να γνορισετε οτι θα σαs συλλαβω και ανευ χρονοτριβηs αμεσοs θα σαs κλεισο στη φυλακη ,Οταν πεζουν τα κλαρινα και τα  μουσικα οργανα στο σιργιανι στο πανιγιρη και στο γαμο πρεπη να χορεβουν μπροστα απαντεs που επιθιμουν να χορεψουν και οχι μονο ο ιδιοs  ανθροποs αφτο εινε γαηδουρια.
2)Μου αναφερθικε οτι ο γαηδαροs του χατσοπουλου τον Σεπτεμριο μπικε στο καλαμποκι του βαιου (αs μην αναγραψο το επιθετο) και ο Bαιοs εκνεβριστικε και καρφοσε τον γαηδαρο με τιν αξαλη στο ενα καπουλη.Καταλαβενετε ο γαηδαροs δεν ειναι ο ονοs αλα ο Bαιοs.Ανεφ πολον σκεψεον καταλαβενη κανηs οτι το κεφαλη δεν εχη μιαλο αλα κολοκιθοσπορο.Απαγορευετε να ξαναγινη εκ νεον τετιο απαραδεκτο η παρομιο πραγμα.
3)Πιγα στο μαγαζη για καφε και οξο βρομουσε κατρουλιο .Απαγορευετε να καταρουρατε στον τιχο του μαγαζιου 
4)Απαγορευετε το βρισιδιν το φονασκιν και εντοs του καφενιου το ανεμιζιν διοτι ειναι χιμοναs και ασθανεσε τιs αποφορα απο τι βρομα , οστιs επιθιμη να ανεμιστη να εξεεχετε εξοθεν του καφενειου
5) Ιδα πολεs γυνεκεs να πιανουν τη σιγγουνη μετα του υποκαμισου να το τραβουν προs τα εμπροσθεν να ανιγουν τα ποδια  και να ουρουν ορθιοs.To τιουτον ειναι απαραδεκτο και πρεπη ανεφ χρονοτριβηs να τιs βρακοσετε απαξ και διαπαντοs.
6) Oταν λιαν προιαν πατε τα γελαδια στο γελαδαρη και γιριζονταs πρεπη ανιπερθετοs να μαζεβετε τιs βονιεs των ζωον απο το δρομο , το ιδιο να κανετε και το βραδυ διοτι δεν εχει που να πατιση οστιs βαδιζη ειs ταs οδουs του χωριου .Και εκτοs του τιουτου σαs χριαζονται  οι βονιεs να ζεστενεστε στο μπουχαρι το χιμονα με τα κρια 
7) Σε καθε πανιγιρι αποκριεs πασχα και γαμουs που βαδιζη καλοντιμενοs κοσμοs και παι στην εκλισια και μετα χορεβη στο σιργιανι και στουs δρομουs πρεπει απαντα τα σκυλια να ειναι δεμενα δια χονδρον αλισιδιον και σχινιον προs αποφιγιν ατιχιμαων εκ τον σκυλοδακοματων.
8) Να μην πινετε πολι ινοπνεβματοδη ποτα τσιπουρα και ινουs   και μετα ξερνοβολατε και κανετε χαζομαρεs.
9) Να τιρισετε ενεφ αντιρισεοs και χρονοτριβηs την ανοθεν ταφτην διαταγην μου ανθροπη σκυλι και γινεκεs διοτι οπιοs συληφθη παραβατιs θα τον σιλαβω θα -----στο σχολειο και αλιμονο του θα τον μαβρισο στο ξυλο .
Να με σινχοριτε αν εκανα καπιο σιντακτικο λαθοs καθοτι τελιοσα και εγω την τριτη Δημοτικου σχολειον διοτι δεν με εστιλε ο πατεραs μου απο το χωριο ειs τιν Λαρισαν για να μαθο περισοτερα γραματα. Σαν γκαραγκουνιs που ειμε και γω καταλαβενετε απαντεs τιs γραφαs μου  ταs oπιαs θελετε δεν θελετε θα τιρισετε ανιπερθετοs._ 

Eν Ματαργκα τη 6 Δεκεμβριου  1907 
ο Διοικητηs του χωριου 
Νικολαοs Π 
Υπονοματαρχηs      
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