
'£1 α ρ χ ή  μ ο υ  ε ίνα ι, να  μ ή  εχ ω  κ ά μ μ εα ν  αρχήν.

/διαρκές .

Αεν δέχομαι  δ ιατρ ιβάς  ν' άποβ.Ιέχονν γυταΧκας.
A i r  δέχομαι  δ ι ατ ρ ι βας  επί  π.Ιηρωμήί. "Εκαστος των  no. l i  - 

τών μπορ ε ί  νά μ  οΰ Λίγη τά παράπονά  του xai α ύ τά  θχ  τά δη 
μοσιεύω δωρεάν.  Αεν δέχομαι  π ο ι ήμα τα  α ίοχρα .

J t v  δέχομαι  τε.Ιος ούτε τόν εαυτόν  μου  νά γράγη  στο ψύ.Ι.Ιο 
μου , «ϊ»ενετο λά  μ ο ύ ζ ικ α

ητε τ ίμ ια ι;  γυναίκες, οπω;, είσθε, και έπειτα  v i καμω τ?) 
δοκιμή.

Δέχεσθε ; 'Α ν δέν δέ/εσθεδέν δέχομαι ουτε γώ. Πίσω μου, 
σατανά  νά μή μέ κολάστ;;.

δϊ ρέ tco'3 πας ;
Τί δουλειά κάνεις, ποΰ κατο ικείς, ποιος είσα ι, τ ί  τρως, πώς 
ονομάζεσαι, γ ια τ ί είσαι τέτο ια  ώρα οξω, γ ια τ ί όεν εισ^ι μέ- 
σα, γ ια τ ί περιπατεΐς καί δέν κοιμάσαι, γ ια τ ί φουμάρεις τσι-

Κ α τ ε  έμ α θ α

γ ιά  τό τελωνεΐον Πειραιώς, επειδή όμως εινε λ ιαν πολυ σπου 
δαϊα, καί δέν τολμώ νά τά  γράψω, Θά κατέβω στό Πειραιά 
μεθαύριο γ ιά  νά πληροφορηθώ τα  καθέκαστα λεπτομερώς και 
σάς τά  περιδιαγράψω ένλεπτομεοία, ώσπερ έγγ ιστα .

Υπομονή, κύρ Θόδωρε, ώς ποΰ νά βγνΐ ψυχή σας.

Μ έ τό  Μ π α ρ τό ν  Κ,υρεαε,
και νά μέ συγ/ωρεΐτε παρα πολυ, διότι θα σας πω καθα^α 
καί ξέστερα, ότι είσθε κουταΐς.

"Οταν γοθε  στόν ί'σκιο, τ ί  ττίς θέλετε τάς ομπρέλας σας 
«νο ιντά ς  καί άπό πάνω άπό τό κεφχλι σας ;

Δέν είσθε γελοΐαι τοιουτοτροπως ;
Ό αν ήναι ίσκιος, κάτω της όμπρέλαις, δ ιότι θά μέ π ιά - 

σουνκάμμιά ώρα τά  δαιμόνια μου καί θά σάς τάς σπάσω όλας.
Ξέρετε μιά φορά καί έ'να καιρό τ ί  συνέβη σέ μ ιά  πανηγύρι 

τοΰ Λονδίνου;—τόγράφει καί ό Βρετανικές  ’’Αστρος— έ'νας μο
νομανής άγγλος, εί'χε τη μονομανία, νά χαλ&. καπέλα· βρήκε 
λοιπόν έκεΐ πολλή πληθυσμό καί τοΰ ρίχτηκε. Νά τό καπέ
λο τά δικό μου, νά έκεινοΰ, νά εσένα, νά εμένα, νά τοΰ ά'λ 
λου, καί έ'/εσε, μέ συμπάθειο,— τό γονιό, όλωνοΰν όσοι φο- 
ροΰσαν καπέλλα.

Είναι αλήθεια, ότι την άλλη μέρα πλήρωσε χ ίλ ια  ταλλα- 
οάκια γ ιά  άποζημίωσι, γ ιά  οσα καπέλλα χάλασε. Ά λλά  ξ έ 
ρετε τ ί εί/ε συμβή ; "Οσοι είχον παλν)ά καπέλα, τά  ποδο
πατούσαν καί παρουσιάζοντο καί γυρεΰαν νά τοΰ; πληρώσ·/]. 
Λοιπόν, Κυρίαις, ό σκοπός εινε, νά σάς χαλάσω τίίς  όμπρέλαις 
οσαις της κρατείτε άνοιχταίς καί είς τόν ίσκιο. γ ιά  νά παύσν) 
αύτή ή γελοιότης σας, άλλ’ οχι έπειτα  νά μοΰ ζητάτε άπο 
ζνιμίωσι καί ό’σαις τυχόν δέν έχετε όμπρέλαις ;

Εις «ΰτό επάνω πρέπει νά κάμωμε συμφωνία, ότι θά φα-

j άρο, άπό ποΰε 'σκ·, πώς τά  λέν τά  πατρογονικά σου, γ ια τ ί
εΐνε άπό πάνω άπό τό στόμα σου ή μυτη σου και δέν εινε ά 
ποκάτω ;

Αΰτάς τάς έοωτήσεις εκαμε ό κλητηρ Δ. Γερμανός στό 
Πειραιά πρός ένα νέο ποΰ συνάντησε εις τας 9 Μ. Μ. προχθές 
πλησίον στό ΰποτελωνεϊον. Ο νεο; τοΰ απαντησε,ότι είνα ι ΰ - 
πηοέτης εΐς ενα καράβι. Φ αίνεται ομως, οτι αυτή ή άπάντη - 
σις δέν άρεσε στον κλητηρά μας και τον ά'ρχισε στνίς χα - 
στουκές τόν φουκαρά.

Λοιπόν, άπό τόρα, κύριοι πο λ ΐτα ι, άπό τάς εννέα τη ; νυ- 
κτό; δέν έχει έξω, η άν θέλετε ν« κάμετε τοΰτο, πρέπει νά 
έ'/ετε καί πιστοποιητικό τοΰ Δημάρχου μ’ ολαις τνί; βούλαι; 
ότι εισθε καλής δ ιαγω γής, άλλω ; θά τρώτε άπό τούς κλητη- 
ρας παρά μίαν τεσσαράκοντα. ’Εγώ τουλάχιστο θά φροντίζω 
νά μανδρίζωμε σ:ό σ^ητι άπό νωρί; καί νά κοιμώμαι μαζύ μέ 
τ·7ις κότες, διότι όπως καταντήσαμε, είναι όποιος προφθάση 
καί δείρει τόν άλλο.

Ζ ή τω  ή δεκαεοσύν/j

’Από τά  ολίγα εκείνα ποΰ έγραψε ό Πα.Ιηάνθρωπος άντιπρο- 
χθές, έπάφθη
ό Διευθυντής τοΰ ’Εθνικοΰ Τυπογραφείου, διότι άνεκαλήφθη- 
σαν κοντά στά ολίγα έ*εΐνα καί χ ίλ ια  δυό άλλα.

Βλέπετε λοιπόν, ότι δέν γράφω ψέματα ;

’Έ λ α β α
μιά φυλλάδα γ ιά  τή δίκη τοΰ Βελέντζα παρά τοΰ εντίμου 
δικηγόρου κ. Ά ραβαντινοΰ, σταθητε νά τήν διαβάσω πρώτα 
καί έπειτα  νά σάς πώ τά  καθέκαστα. Έ χ ει κάτι μυστήοια 
παράξενα.

Π οεός εχεε άρνεακα
γ ιά  πούλημα, καί κορίτσα γ ιά  σκότωμα ;

Νά, ποΰ σά; έλεγα προχθέ; νά μοΰ στείλετε τά  κο :ίτσ «
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σας νά τά  πν ίξω , τόρα ξεφορτόθηκα κι* αυτή τη σκουτούρα 
καί βγήκατε καί σείς άπό τόν μπελά'.

Σ τείλτε τα  στά ’Αρσάκειο, στό νηπια*ό.
Μά ποιό νηπιακό ; Νάχωμε καί τό νοΰ μ α ;.
νΟχι στο Τοσίτσιον. Έ κεΐ βάζουν έκεΐνα ποΰ έχουν μέσα, 

άλλά στό άλλο που εΐνε, ποΰ νομίζετε ; Στά υπόγεια τοΰ 
’Αρσάκειου. Τά ξέρετε δέ αυτά  τά  υπόγεια ποΰ εινε ;

Κ’ έγώ δέν τάξερα, άλλά τάμαθα.
Εΐνε, κύριοί μου, κά'τι σκοτειναΐς καταβάθραις, κ ά π  τρώγ- 

λα ις, κάτι υγρά υπόγεια ποΰ δέν τά  βλέπει ποτέ ό ήλιος,έκεΐ 
μέσα χώνουν τά  τριφερά πλάσμ,ατα, σάν καταδίκους. Έ κεΐ 
άρπάζουν περιπνευμονίτιδας, ραχίτιδας καί τ ά ; επτά έν γέ- 
νει πληγάς τοΰ Φαραώ.

Τό στέλνετε ροδοκόκκινο τό κορίτσι σας καί τό βλέπετε 
υστέρα, άπό ολίγους μήνας κίτρινο σάν τό φλουοί.

Θά ’πήτε, ότι τόσο τό καλλίτερο, διότί μ’ αυτό τόν τοόπο 
λαμβάνει καί τά χρώμα τής ευαισθησίας. Τέτοιο καλό, άς 
μας λείπει.

Παρακαλώ, ας πάν) ένας γιατρός νά έπισκεφθή αύτά τά  
καταγώ για  της ιερά; έξετάσεω; τοΰ ’Αρσάκειου, καί ά ; γνω - 
μοδοτήσ/), άν έκεΐ μέσα δεν δολοφονούνται τά  κορίτσα.

’Ίδα νοικοκύρη άνθρωπο νά μοΰ δ ιηγείτα ι ολα αυτά μέ 
δακρυσμένα μ άτια , διότι χάνει τό κορίτσι του δολοφονηθέν 
έκεΐ μέσα, όπω, καί ό γιατρός τοΰ διαβεβαίωσε.

Πρός Θεοΰ, σείς οϊ σύμβουλοι τοΰ/’Αρσάκειου δέν εχ ετε  μία 
στάλα ευσπλαχνίας άπάνω σας ; j

Άπό τά Θεό νά τοβρετε, μαγκούφιδες.

Α Ϊ ,  ο ύ , σύ, κύρεε,
ποΰ π α ; ;

•— Μπαίνω στό σπ ίτ ι μου.
—  Οΰξω ! δέν επ ιτρέπετα ι.
— Στο σπ ίτ ι μου δέν έπιτρέπετα ι νά μπώ ;
—■ Μωρέ όξω σοΰ λέω, νά μη σέ πλακώσω στη ; δ ιπλα- 

ριαΐς.
—  ’Ορίστε μας, αύτά μόνον μας έλειπε, νάμ η  μπορούμε’ νά 

μ ποΰ με καί στά σπ ίτ ια  μας. Καί ποΰ θά πάω νά κοιμηθώ; 
Στά δρόμο; Ά φ ίστε άνθρωποι, κα ί έχω γυναίκα καί πα ιδ ιά  
άρρωστα. Τόρα θά έλθη καί ό γιατρό; μάλιστα.

Καί αλήθεια κατά ώρα νά κ ι’ ό γιατρός.
—  Τί αγαπάτε, κύ ίιε  ;
—  θ ά  έπισκεφθώ ένα ασθενή.
—  Ποιος είσαι ;
—  Γιατρός.
— Δέν σέ αναγνωρίζομε. Πήγαινε.
Ό  διάλογος αύτός συνέβαινε στάς όκτώ άπόξω άπό τή 

μπόρτα ενός χαρτοπαικτείου μεταξύ τοΰ νοικοκύρη καί τών 
φρουρούντων τήν μπόρτα κλητήρος καί χωροφύλακος.

Άφοΰ έλήφθη τάχα  τό μέτρον νά κλείσουν τά  χαρτοπαι- 
κτεΐα , τό μέτρον αύτό έφαρμώσθη κατά δύο μέτρα. Δηλαδή, 
έτέθησαν φρουροί μόνον ε ί; δύο τρία χαρτοπαικτεΐα καί τά  
λοιπά άφεθησαν ελεύθερα. Καί δ/ι μόνον αύτά ,άλλά  καί άλλα 
ίδρύθησαν μπρος στά μάτια  τής εξουσίας.

Έ π ε ιτα , τό νόστιμο ε ί ν ε ι, οτι οί κύριοι φρουροί δέν ά- 
φίνουν ούτε τοΰ; οίκοκυραίους νά μπαίνουν στά σπ ίτ ια  τω ν, 
ούτε τούς συγγενείς οΰτε τούς φίλους.

Θέλετε νά φανήτε αύστεροί ; Βγάλετε ένα νόμον, ένα δ ιά
ταγμα, καί κλειστέ τα  όλα άνεξαιρέτως. Τότε να ι, νά σά ; 
ποΰμαι καί μπράβο.

Νά, προχθές ε ί; ένα άπό τή νέα χαρτοπαικτεΐα επήραν β ι
δάνιο μόνο 700 δραχμαί;. Έ κεΐ βεβαίως έπεσε τραμπούκο;, 
καί ή εξουσία έκλεισε τά  μάτια .

Έ χ ω  καί κά τ ι άλλα ακόμη γ ι ’ τ ’ άλλα φύλλα πολύ π ε
ρίεργα.

ΙΙρώ~»; συνταγή
εναντίον τής Βλογιάς·;

Λάβε ΙΙριζόλα καλοψιμένη έως 100 δράμια.
Κρασί καλά ρετζσινάτο εως μισή οκά.
Τρώγε καί π ίνε  έπ’ αύτά τά  δύο πρωΐ καί βράδυ, νά μή 

σέ π.άσν) όχι ή βλογιά άλλ ’ οΰτε ή πανούκλα, μάλιστα άν π ί
νετε ώς ποΰ νά μεθάτε, τόσο τό καλλίτερο, τότε πλέον δέν
φοβάσθε οΰτε τό χάρο νά έ'λθν] νά σάς πάρη. Δέν ξέρετε τή
παροιμία πο*> λέει. οτι ό διάβολο; είδε τόν μεθυσμένο καί τόν 
φοβήθηκε ;

Ζ ή τ ω

καί τοΰ Διευθυντοΰ τ ή ; ’; ’Αστυνομίας μ ιά φορά. ΙΙώς, τά  
γύρησα, πήγα μέ τήν παρτίδα του, μέ διώρισε έκτακτο κλη
τήρα καί τραβώ τόν λουφ έ χωρίς νά πατώ  είς τήν Ά στυνο- 
μίαν ;

Μακάρι νά το έκαμε. Έ καμε όμως ένα διά τό όποιον 
πρέπει νά τοΰ δόσωμε ένα έπαινο. Θυμδσθε προχθές ποΰ έ
γραφε ό Π α.Ιψ 'ι> 'θρω πος , ό τ ι ένας ύπαστυόνος ή βοηθός έ-
τσάκωσαν ένα ζωοέμπορα καί τοΰ έσούφροσαν 30 λίρες ; ΑΓ
λοιπόν, έρεύνης οΰν γενομένης, βρεθήκαν ή λίρες, δοθήκαν 
στόν ζωοέμπορο καί

έ π ά φ ϋ ϊ]

ό βοηθός. Βλέπετε τή ισχύ έχουν τ ά  λόγια τοΰ Πα.Ιηα,νθγώ- 
χου ; Ενω όμως ένα παράπονο εναντίον εκείνου τοΰ π α 
λιανθρώπου τοΰ ζωοεμπόρου, ποΰ δέν έβάσταξε ή ψυχή του 
άφοΰ πήρε τνί; λ/ρε: νά έλθ/) νά μοΰ π?), νά, πάρε καί σύ μ ία .

Τ ά  κοντ*.

φουστάνια στόν ΙΙειραιά πέρνουν καί δίνουν. Κορίτσα Ιο — 
17 χρονώ, κορίτσα δηλαδή διά πκνδριά πλέον, φοροΰν φου
στάνια  κοντά ώ ; τό γόνα,όταν δέ.τεοπκτοΰν στό δρόμο άκοΰν, 
δσα σούρνει ή σκοΰπα άπό πίσω του; /.αί ολα τά  σκολιανά των.

Οί πολΐτα ι τοΰ Π ειραιώ ; παρα.«αλοΰν τούς άλλους πολΐ- 
τα ; τοΰ Πειραιώς, διά μέσου τής άφεντομουτσουνάρας μου, 
νά μακρύνουν καί αυτοί, όσοι έχουν κορίτσα, τά  φουστάνια 
των, δπως τό έκαμαν καί δλοι οί νοικοκυραΐοι τών Α θηνών, 
διότι άλλως, μοΰ εΐπον, δτι θά μοΰ δόκουν τήν άδεια νά 
κατεύω στό Πειραιά καί νά χουφτιάζω έλευθέρως κάθε κο- 
ριτσοΰ χονδρή γάμπα , ποΰ θέλω βλέπει μέ κοντό φουστάνι’

Ά ν  θέλετε μάλιστα , έλατε καί σείς.
Μά τό Θεό, θά καλοπεράσωμε.
'Όπως δήποτε θά χορτάστ) τό χέρι μ α ;, κ ι’ ά ; τρων τά  

μάτια  ψάρια.
’Ηθική, κορίτσα ηθική, δ ιότι κοντεύομε νά καταντήσωμε 

πλέον έξωλέστατοι καί προωλέστατοι.

Μ ω ρέ κ ι’ α ύ τό  !
Ινα ; κύριο; χωρί; λεπτό.

Μωρέ κ’ εκείνο ! 
μιά κυρία χωρίς καπελίνο.

Ά λλά  δέν θά γιναι ή κυρία χωρίς καπελλίνο, ά λλ ’ έγώ τήν 
Κυοιακή χωρίς καπίλλο . Είς τό ονομα τοΰ Θεοΰ καί τής 11α- 
ναγ ία ; καί τής αγίας Τριάδος, γ ιά  τό Χριστό έλ.εήσετέ με 
κύριοι, καπελλάδες. Θά βγώ ξεσκούφωτος τήν Κυριακή καί ή 
εντροπή στά μοΰτρά σας. Γ ιά  τής άμαρτίαις μου βρθήκατε 
καί σεΐ: τώρα νά κλίνετε τά  καπελλάδικά σας τήν Κυριακή ; 
Έ γώ  είχα σκοπό τήν Κυριακή ΐσα ίσα νά ψουνίσω καπέλλο 
χειμονιάτικο, γ ια τ ί αύτό ποΰ φορώ κατήντησε αρχαιολογικό. 
Θά μέ τσακώσν) ό Πιστόλακας καί θά μ.έ καθίσν) στά μουσείο 
ώς άντίκα μαζύ μέ τό καπέλλο μου. Ά ν  μοΰ πήτε νά τό 
ψουνίσω άρχίτερα, σας λέγω δτι δεν έχω λεπτά . Τό ήθελα 
δέ τήν Κυριακή ακριβώς, διότι έπρόκειτο νά έπισκεφθώ τόν κ. 
Ράλλη καί τόν κ. Σοΰτσο. Ε λά τε  τόρα, πώς νά πάω χωρίς 
καπέλλο ;
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Ώ  κ α λ ά ς  ο μ σ ζ ς  !

”Ισως θά νομίσετε, δτι σάς κοροϊδεύω. Οχι μά τής κου- | 
κουνάρες. θ ά  μοΰ ’πήτε καί τ ί  σχέσεις έχω έγώ μέ τόσο ΰψη- 
λ.ά πρόσωπα ; Νά γυρέψω κάνένα ρουσφέτι : Καί τ ί ,  μέ πήρα- 

γ ιά  κάνένανε ζητιάνο ; ’Ή θελα μόνο καί μόνο νά του; δώ
σω πίσω τό 1 1 κοί 20 ποΰ μοΰ έστειλαν καθένα; τω ν ,έκ  συνε 
νοήσεως, ώς άντίτιμον τής συνδρομής των.

Πώς τούς κατάφερα καί τους δυ^ και τους τραβηξα τον 
αρ2, αύτό εΐνε ένα άπο τ ΐ  επτά  θαύματα τοΰ κόσμου.

Αμ, καΰμένοι, στάς έκλογάς ξοδεύετε τοσας καί τοσας 
χιλιάδας, καί σέ αέ βρεθήκατε νά κάνετε ολοι τήν τσιγκού
ν α  σας;

Μεθαύριον δταν θά ξαναέλθουν αί έκλογαί λογαριαζόμαστε. 
Χάθηκε νά μοΰ στείλετε άπό ένα πεντακοσάρικο καθένας 

j ’Αφιλότιμοι.
— Τ ί ώ ρ *  εινε ;

—  Έ φτά  καί μισή.
Ά  μπά, μόνον έφτά .

—  Μά έτσι λέγει τό ρωλόγει τοΰ Πειραιώς.
_  ’Ώ , αύτό κάθεσαι καί βλέπεις ; Αυτό δέν μολογα τ ί 

ποτα. Πάει μισή της μπροστά. ■  ̂  ̂ , , ,
Κύριε Δήμαρχε Πειραιώς, τ ί  τόστησες λοιπον εκεί αυτό το 

οωλόγι 5 Γ ιά νά γελάς τόν κόσμο, ή γ ιά  πολυτελεία , ότι νά 
τά γα  μου έχει καί ό Πειραιεύς οωλόγι ; Δεν τό κρεμνί,εις 
καλλίτερα , νά έχουν κέρδος καί τόν κόπο εκείνοι *οΰ τό 
κουρντίζουν κάθε μερουσίως. Κρίμα στά λεπτά  που ξοδέψατε 
γ ιά  δ’αύτο. Δέν μοΰ τάδινες καλλίτερα έμενα, ν ανεβαίνω  
κάθε ώρα στό καμπαναρέο τοΰ Χρηματιστηρίου και νά σάς 
τήν λέγω μέ τό στόμα σάν χότζας. ,

Σαύτόν τάν τόπο τέλος πάντων, όλα στρα&α και μισοκου-τ
τελα  μάς τά  φτειάνοον.

Ο ί Ι ίε ρ κ υ ρ α ϊο ε ,
κύριε αστυνόμε τ ή ς  Κέρκυρας, μ ο υ  γράφουν νά σοΰ ψάλλω τόν 
άμπακο. Τί ζωή είνε αύτή ποΰ περνάς; Από τοΰ Παναγή εως
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-ΓΥΐν ’Αφθονίαν καί άπ’ εκεί, εως έκεΐ ποΰ ξέρεις, δέν πέρνεις 
τ ά  ποδ^ρι χ  «ου νά περοίσγς το  βράδυ και άπο τη  Νεάπολι νά 
δ·5ΐς τ ι  χαλασμός γ ίνετα ι ; ’Απ’ έκεΐ δέν τολμά νά περάσν) 
γυνα ίκα  χωρίς ν’ άκούση έ'να μιλιοΰνι βρωμόλογα. Ντύσου 
γυνα ικεία  και πέρασε νά δτίς, τ ί  έχουν ν’ ακούσουν τ ’ αυτιά  
σου. ’Ά μ  ό κλητηο τοΰ σταθμοΰ πώς δέν φα ίνετα ι ποτέ έκεΐ ; 
Κ’ έκεΐ στην έβραϊκη συνοικία τ ί  κατάστασις ; Κακομοίρη, 
άν πάρν) μυρουδειά τήν βρώμα καί δυσωδεΐά σας αύτή ή αθη
ναϊκή βλογιά, θά έλθιρ καί θά σας ξεκλ.ηρήσν] όλους καϊ πρώ
τον έσένα τον μπας ντεμπελχανά. Κουνήσου λίγο ν-έ.

Α έν ξέρ ω

τ ί  μοΰ κατέβη προχθές καί μπήκα στόν άγιο Κωσταντΐνο νά 
κάνω τον σταυρό μου κ’ έγώ μιά φορά σάν χριστιανός, έλει- 
τουργοΰσε δέ ό αλειτούργητος Παπα-Σπύρος Μπινάοης, και 
έ 'λ εγε :

—  Ά κ α α  σούμ φρτρούμ βαβά, γκέλης Εύαγγέλης. ’’Εκτου 
κακά Ίουάννας. Τούν καίρορ ρό ρά έκεΐ— Κ ύτταξε ρέ κεΐ, έχει 
τό δισκοπότηρο κάμμιά στάλα, πιάστηκε ό λαιμός μου, σβοά- 
χνιασα τόση ώρα—:εύγε= έβγήκαν οί μαθηταΐςαις τούν συσύ 
Ίηήσσ σοΰ νανά εις ταά  σπάρ σπάρος σπαρταά καί αί αί σύν 
•τοΐς μνήμα σύ Σισύνης νης νης— χράμ φτού. Γκούχους 
γκούχους, φ το ύ !

Φτού ; Έσένα φτού σου, τραγογένη, μεθύστακα, ξεδοντιάρη. 
Δέν μάς λές, σεβασμιότατε μητροπολΐτα, τ ί  σοΰ γρεωστοΰν

κα ί τά  λέγει τά  μισά φαγωμένα καί τά  μισά μασημένα. Ό 
οκοπός εινε τά φιλνόχριστον ποίμνιόν σου ν ’ άκού·/) καί τ ί 
ποτα , οταν πηγαίννι στην έκκλησιά, καί οχι ν’ άκούν) τά σά
λ ια  τοΰ ένός καί τοΰ άλλ.οι μεθύστακα Διόξτον άπ ’ τόν άγιο 
Κ ωνσταντίνο, διότι κάμμιά ώρα μ’ δλη του την αγιοσύνη, 
θά φουρκισθ·?) καί ό ίδιος άγιος Κ ωνσταντίνος, καί θά ξεκολ.- 
λήσν) άπό τό τέμπλο καί θά τοΰ ξεριζώσν) δλη την γενειάδα.

Θά τό Ιδή,ς.

ΊΓάφεντικό μ ου

« .’έστειλε νά μέ πλήρωσές έκεΐνα τά  μικρά κουσουράκια.
—  Νά σέ πληρώσω ; ’Αμέσως. Στάσου. Μαρία, γρήγορα, 

φέρε άπό μέσα εκείνη τη μαναβέλα, όχι τή μικρή, τή μεγάλη, 
ποΰ έχθ(Λ·ε άπό πίσω άπό τή μπόρτα γ ιά  τούς γάτους.

Μόλις ακούσε αύτό τό πα ιδ ί τοΰ παντοπώλη καί πήρε τά  
οκαλ.ιά τής σκάλας ολα γ ιά  ένα. Έκουτρουβουλιάστηκε, κα
τασκοτώθηκε, ώς ποΰ νά βρή τή μπόρτα νά βγή. ’Αφίνομε 
πλέον ποΰ τοΰ ρίχτηκε κ ι’ ό σκύλος άπό πίσω.

Αύτή ή σκηνή συνέβη εις τό σπ ίτι τοΰ άξιοτίμου συαπο- 
λ ίτου μας δικηγόρου κύρ Γιάννη Ταμπακοπούλου. “Οσοι λοι
πόν έ'χετε λ^αμβάνειν παρ’ αύτοΰ, βάοδα άπό τό σπ ίτ ι του, 
γ ια τ ί  σάς πληρώνει μέ μαναβέλα Α ιγυπτιακή .

Τό ξήλο δέν βγήκε άπο τόν Παράδεισο, άλλά άπό τό σπ ίτ ι 
του κ. Ταμπακοπούλου.

Ό  Α ή μ η τσ α ς

κάμει καί άλλη δουλειά. Κοντά είς τά έπάγγελμα ποΰ εχε ι, 
νά  ύβρίζ'5 δηλαδή κα τ’ άποκοπή τον ενα καί τόν άλλο λό
γιο μας, κάνει καί τόν βιβλιοκάπηλο.

Λόγου χάριν, εις τό σχολειό του πουλεΐ βιβλία οσα ά’σα, 
·?Ι καλλίτερα δσα γράφει άπό π ίσω , οτι τ ιμ α τα ι, ένω ολοι 
ξέρομε, οτι αύταΐς αί τ ιμα ΐς εΐνε γ ιά  τόν τύπο μόνο. Έβράϊ- 
κα παζάρια ό Δήμητσας δέν ξέρει. Σοΰ γύρεψε τόσα ; Τό-

2?£"ε’' ν°"' πληρωσνις, δεν έχει νά σοΰ κόψη ούτε μονόλεπτα

αγορα'- γεωγραφια

, - . . , , .  !-'-ονκχζ
τ αλλα δέ γράμματα είναι τά  ίδ ια .

Βουλγαροφρονας καί καλ.ός γ ίνετα ι ποτέ ;

Μ,ύριε ΑιευΟυντά
τρεχα, πρόφθασε, νά χαρνίς τά μπάϊ σου ή 
πεθαναν, -s ο-------

ώφυλλο

Γην τσατσα σου
, έσκασαν οί άνθρωποι

Εκεΐ εις τά δεύτερο νεκροταφείο εΐνε άδύνατο νά 
ή νά σταθή άνθρωπ,ς 
βαίνει : !  Γίά οί£ε

απο τη βρώμα.
τεραση

Τί ε :.νε έκεΐ, τ ί συμ- 
αινει Γιά ρίξε μιά ματιά  καί π έ ; μας νά μάθωαε κ ’ η

μείς, διότι εί'αεθα πολύ περίεργοι.

'Ο  κ. Ιίύστ. Φ ινόπ ουλος
ύπογυναικώθη. Ένυμφεύθη, δηλαδή την δεσποινίδα Ειρήνην 
Ταραμένου. Θά μοΰ παρατηρήσετε, καί τ ί  μας μέλλει μας άν 
ά κ. Φινόπουλος ένυμφεύθη ή όχι, εινε κ ι’ αύτά καμμιά σπου- 
οαία είδησις ; Α ί, φίλοι μου, κ’ άν δέν ήνα ι, έγώ την κάνω,, 
διότι θέλω νά τόν κολακεύσω μήπως '.άν γελάσω καί τόν κά
μω συνδρομητή. Λοιπόν, κύριε Φινόπουλ^ε, νά ζήσετε, νά κά- 

,ίτε χ ίλ ια  πα ιδ ιά  ποΰ νά σάς φάν τ ’ αύτιά . Νά περάσετε, 
ωη χαριτωμένη καί . . . στείλε μου κουφέτα.

£ £ς το ζυΟοπωλε?ον
ε

ιταςεως. ΙΙηγα ί-τής EtTff πηι; υπάρχει μπύρα θεάς, πρώτη 
νετε, π ίετε , μεθύσετε, καί έπειτα  έλ.άτε νά μιλήσωμε άο- 
χα ΐα  έλληνικά. "Οποιος όέν π ίνει έκεΐ μπύρα, θά πν) πώς. 
δέν ξέρει το κόσμο.

Τ ό  β π ο υδ κ ιό τ ϊτο ν
ιατρικόν σύγγραμμα τοΰ καθηγητοΰ Βιτσάρη «Νόσοι τών 
γυνα ιαών» ήγόρασε ό κ. ’Ιωάννης Β. Νάκης. Διά τοΰτο 
δσοι έκ τών φοιτητών τής ιατρικής θέλετε νά γ ίνετα ι σω
στοί γ ιατρ ί καί οχι τσαρλατάνοι, σπεύσετε νά τ ’ αγοράσετε 
πριν σωθή.

Ό  ’Χ ρ ίσ τ ο ς  Καί>ακάκ7>ης
ή Καρδαμίτσης, ήγουν έμβαλοματής, εΐνε νέος ποΰ τόν ζη
λεύουν δλαις ή νυφάδες. Έ κεΐνα τά  σγουρά μαλλιά  του δέν 
τά  έχει ούτε ό έρωτας. Εχει στημένο τό έργοστάσιόν του 
έκεΐ στά Κολονάκι, ; π ’ έξω άπό ένα μανάβη. Φαντασθήτε 
δτι τόν άγαπά καί μία ρ.οδιστροΰλα. Σας τόν συνιστώ, ώς. 
τόν άριστον μπαλωματή τών ’Αθηνών.

Τ ά  «α σ τρ ικ ώ τερ α

φαγειτά  εχει τό ξενοδοχεΐον Νΐα ι  'Λθήναι .  Τά βλέπεις δλα- 
μέ τ ά  μάτια  σου καί σούρχετε νά τά  φί?ς μέ τά στόμα. Αί. 
πριζόλες του ιδίως εΐνε άριστουργηματικαϊς. Καί περιποίη-
σις ουρανοκατέβατη

Ο ί Γ6αοιλε£ς μ ας
φθάσαν στη Κέρκυρα, έπειδή δέ τό Δημοτικό μας συμβού
λιο άρνήθηκε νά ψηφίση τρεις χ ιλιάδες ψωροδραχμαΐς πρός- 
ύποδοχήν τω ν, έθύμωσαν καί άπεφάσισαν νά μεταφέρωσιν 
τήν πρωτεύουσαν, όπως κ’ άλλοτε έζήτησαν, στή Κέρκυρα, 
προς έκδίκησιν.

Νά σάς πώ, πολύ καλά θά κάμουν.
Συνδρομή έττ,σια 6ραχμαι ε ; πλτ,ρωτϊαι αμα τ'ή παραλαβί), δια τους sv ’ A.tir(vac, δια τούς Ιπαρχιώτ^ς πού είναι ζωντόβολο δραχμαί δεκα, με τά τα

χυδρομικά είς βάρος μ®ς, οιά τους εν τω έξωτερικω, ποΰ εινε έξυπνοι, δραχμαί δώδεκα. Έκδίδεται δΐς τής εοδομάδος. Αί άπο?είςεις πύγρίίαονται παρά 
τοΰ ύπογράοοντος αυτας.

Έ ν  Ά Ο ήναες τη  1 »  ’Ο κ τω β ρ ίο υ  1 8 8 2 ΆριΟ. 1>.


