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Ο ρ ίά μ -β β ρ ο ς .
Τέλος πάντων έχομε έντός Λ ίγου καί τόν φίλο μας Τρι-

κούπη στό σκαμνί. . «--■ : , Q /
Χ-ες 'έλος δλων ή επιτροπή που ξεκαθαριζε τους βρω̂ - 

*ικου'ς λογαριασμούς τών εξόδων τών τόσων μυλιουν,ων του 
Τρικούπη υπόβαλε τήν έκθεσί της «τή βουλή Είνε φρίξε ήλιε 
f  τ ί ν τ ε ς  δαπάνες ήτε μυλινοκλεψές κ α ί  «χουτε μεριχαίς. 
Κλήρωνε τους μηχανικούς τοΰς γαλλους γιά  χεινους; *ou ίπερ- 

• ναν στή Γαλλία 6 χ ιλ . φράγκα, « ν η ν τ «  χιλιάδες φρ«γ*« 
τόν καθ’ Ινα έδώ, γιά μηχανικούς πού έπερναν στή I αλλία 
2 ν ιλ .  φράγκα τόν χρόνο, τούς πλήρωνε εδω ο Τρικούπης 
τριάντα χιλιάδες τόν χρόνο, χώρια νοίκια, οδοιπορικά ως κ«ι 
παπλώματα . Σέ κοντολογία έξοδεύτηκ_«ν για μισθούς; μόνο 
αυτών τών κυρίων γάλλων Ινα μυλιουνι καί 733  χιλιάδες
Ιραχμαΰ. Ά κοΰτε , Γιά μισθούς μόνο. Τώρα τι εΐνε στο ίλ ·  
τής διαχείρισις τοϋ Τρικούπη δέν μπορεί νά φαντασθη νους α ν 
θρώπου καί αεθαύριο σάς τά λέμε καταλεπτώς.
' Καί τ ΐ λέει ή έπιτροπή τώρα είς τήν έκθεσί της ; Λέ ε ι :  

« Ό τ ι  ή βία ποϋ έδόθοσαν τά μεγάλα της δδοποιία, εργ 
σέ δρισμένα πρόσωπα γεννβ δποψία, δτι υπουργοί χαι έργο 

«λάβοι ητον συνενοημένοιϊ.
Ξέρετε ^  γιά τά ίργα τής οδοποιίας πού έχτελοϋνται 

τώρα πόσα χρωστά νά πληρώση τό ταμείον ; Μκοσι δυο έ- 
χατομμύ3.α είς δέ τό ταμείον τής δδοποιΐας σήμερα δέν υ- 
πάργεΓ ούτε λεπτό τσακισμένο. Όχουνούς καί τ είναι τουτ«;

Τά βλέπετε λοιπόν δέν σάς τάλεγα  ^ώς θα τόν δούμε στο 
σκαμνί τόν Πετρέλαιό μας. Ειδικόν, ειδικόν. Τί Ιχει να γίνη.

Ό  1% 'έρων
ό μέγας εκείνος αύτοχράτορας τής Ρώμης δταν δέν είχε πρό- 
γ,νρα να σ,οτώση κάνένα, άπό τήν άπελπισία του κ λ ε ιό 
τανε στή κάμαρά του καί σκότωνε μέ τήν καρφίτσα τής 
μυϊγες.

Μία ’μέρα λοιπόν είχε πάει ό δάσκαλός του χ « ί ρώτησε τον 
πορτιέρη του άν ήτανε κάνείς μέσα καί τοϋ απαντησε :

—  0 5  f t  μυΐγα

Τώρα λοιπόν χα\ μείς φαίνεται πώς δέν έχομε νά πράξωμ* 
χάνένα κακό στό έθνος μεγάλο καί καθόμαστε, δηλαδή δχ» 
μεΐς, άλλά αυτοί ποΰ μάς διοικούν καί σκοτώνουν μυ ίγ*ς, 
διότι τ ί άλλο είναι τό κόψιμο τοΰ μισθοϋ τώ* φτωχών κλη
τήρων, τ ΐ άλλο τό «άψιμο τόσων φτωχών δασκάλων, τό 
κόψιμο καμπόσων χιλιάδων δραχμών τοΰ Π αναπιστημ^υ, 
είς Ίρόπον ώστε νά τό φέρουν σέ παραλυσία καί κατι άλλα ις 
μασκαροοικονομίαις π«ρά σκότωμα μ υ ιγώ ν

Μ’αΰτά τίποτα άλλο δέν αποδείχνουν ο: σημερινοί υπουργοί 
μας, παρά δτι έχουν φυσικά προαίρεσι νά πράξουν τό κα*& 
άλλά έστωντας μέ τό νά μή έχουν πρόχειρα πώς νά πρά- 
ξουν κάνένα τέτοιο φοβερό, καταγίνοντα ι τώρα στό μυιγο- 
οκότωμα γιά νά συνειθίσουν λίγο λίγο καί σέ μεγάλα κα 
κουργήματα, άλά Τρικούπη.

Ό  θεός βοηθός τους καί ό θεός νά μάς έλεήση.

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ό  χ ύ ρ ιο ς

Έλευθ. Τσιρόπουλος προχτές ετυχε νά χάση τό εισιτήριό τθι> 
μέσα στό βαγόνι τοϋ σιδηροδρόμου στό Φάληρο καί ώς 1Γ05 
νά τδβρη διάταζε ο υπάλληλος τάν κλητήρα Κωνσταντινίδη 
καί τραβώντας τόν πέταξε δξω, ένώ δλοι ποϋ ήτανε μέσα 2- 
λ,εγαν πώς είχε είσιττριο, τέλος πάντων πλήρωσε στάν κλη- 
τήοα έκ νέου τό εισιτήριο καί μπήκε μέσα. Τώρα είναι περί
εργος νά μάθη άν ό κλητήρας έδωσε τά λεπτχ στήν έταιρία, 
η άν τά κράτησε γιά τάν αχρείο καί βάναυσο τρόπο του, ώς 
αμοιβή.

Ό  χ ω ρ ο φ ύλ-χ χΛ ς
Γ. Χατζή Ίωάννου κατηγορούμενος γ ιά  έξύβρισι καί παρ«- 
χοή βρίσκεται τώρα πέντε χρόνια στή φυλακή καί χάνένβ 
Ιλεος δέν Ιγ tvs γ ι’  βυτάν γ ια τ ί σάν ξένος ποϋ tivat δέν έχεε 
κάνένα βουλευτή νά μιλτση καί γ ι ’ αϋ-όν νά τοΰ δοθή τέλος 
πάντων κάαμιά χάρι, ό υπουργός λοιπόν *ής δικαιοσύνης « ν  
ηναι δίκαιος άς τόν δικαιώση καί άς τάν βγάνη πλέον, γ ια τ ί 
άρκετα έτιμωρήθηχε.



Άπό I
τόν Περαία μάς γράφουν κάτι σκάνταλα για τόν παπά Θα- I 
νάση Πάλλη, ό όποιος εχει βγή προχτές άπό τή φυλακή κα- I 
ττ,γούμενος επί ψευδορκία, δτι δηλαδή φώναζε μέσα στήν έκ- 
κλησιά τής άγί*ς Τριάδος καί έβριζε, πράγμα’ ποΰ δυσαρέ- I 
στήσε πολΰ τοΰς έκκλησιαζομένους καί νά μή τό ξανακάνη 
πράγμα δμως ποΰ φαίνεται νά ηναι ψέμματα; διότι εκείνος I 
ποΰ μάς τά γράφει δέν έχει καί τήν υπογραφή του.

Ό
ένωματάρχης Γ. Άντωνιάδης στόν Περαία δέν κρατεί λέει I 
καθώς πρέπει τήν θέσι ν του καί είναι λυπημό. ;

Ένας
ένορκος^μάς γράφει άπό τήν Πάτρα κάτι τι εναντίον τοΰ έκεΐ I 
πέρα είσαγγελέως ατινα περ έστωντας μέ τό νά μή φέρουν υ 
πογραφή πάν μαζΰ μέ τά άγραφα και κρϊμα στόν κόπο έκει- 
νοΰ ποΰ τά έγραψε.

• ο
Δημήτριος Νικολακάκης καταστηματάρχη; στό Περαία Πει- I 
ράζει τά κορίτσια ποΰ περνάν στό δρόμο καί κοντά σ’ αΰτόν I
βρίσκει τόν μπελά του καί ό σύντροφό; του ποΰ μάς κάνει τόν
έκ νεκνών τάχα μ α ;. Τέλος πάντων ας ησυχάσουν καί οί δύο 
γ ια τ ί είναι λίγο ντροπή του,·.

Κάρπαθο, λέει, ενα; γιατρός, μή τυράζοντας μόνο τή δουλειά 
του πουλά καί σαρδελες καί ταραμάδες πράγμα γιά τό όποιο 
καθόλου δέν μά ; ενδιαφέρει

φυλακακαίς τή ; Λάρισσας τέλος πάντων έβαναν στά κιούπια 
του; σκεπάσματα άλλά άτό κάσαι; πετρελαίου καί βρωμο- 
>ογή τά νερό τους τοΰ; έχουν 35 μέραις κλεισμένους μέσα στά 
σωμάτια καί κοντεύουν νά πεθάνουν, έχουν δυό μήνους νά 
πάρουν μισθό καί κο\τεύουν νά ψοφήσουν τής πείνας, τοΰς 
λύσταξαν τά κοψίματα καί ό γιατρός τοΰς κοροϊδεύει καί τοΰς

( *)  Γ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ
  —      ----

Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ

Φτάσαμε καί πήγαμε σ’ ενα κάφενεδάκι καί καθίσαμε' 
άπόξω νά τά ποΰμε γιά νά μή μάς άκούη κάνεις, διατάξαμε 
τής μαστίχες μας γιά  νά κάνωμε κέφι καί νά τά ποΰμε καλ
λίτερα.

Ό  Σπΰρος ξερούμερνε, εΰγανε τό καπέλλο του καί τό χ τύ
πησε άπάνω στό κάθισμα, έπιασε τό κούτελό του σάν άνθρω
πο; στεναχωρημένο; καί φουρκισμένος καί έστρωνε τά μαλ
λιά του πράς τά άπάνω, ήτγε τή μαστίχα του μονορουφητά, 
καίχτΰπησε τή γροθιά του άπάνω στό τραπέζι.

— Ά μέσως, φωνάζει δ καφετζής κα ί πετάγετα ι.
Ας ηναι, ειπε δ Σπΰρος, δέν σέ φωνάξαμε άλλά <ρέρε 

άλλαις δυό μαστίχες.
Στό φτερό δ καφεντζής πότε πήγε καί πότε ηρθε βρέθηκαν
μαστίχες μπροστά μας. Ό τα ν  δέ έμπαινε δ καφετζής μέσα 

ακούσαμε καί έλεγε στόν άφτντικό του·
M i; πεσαν δυό καλα κελοπουράκιαδξω, φαίνεται νά τόν 

φυσοΰν, πήραμε 40 λεπτά μόλις κάθισαν στό μουμέντο, ένώ I 
εχομε εκείνους έκεΐ τοΰς κερατάδες τούς μουστερίδες μας ποΰ 
μά; χαλοΰν μιά τράπουλα χαρτιά καί πίνουν ένα καφέ κ ι’ 
αΰτόν βερεσέ. Νά τέτοια κελεπούρια νάχη τινάς νά 5ή; πάει ■ 
η δέν πάει καλά ή δουλειά.

* ώ ί ε> υν ζ“ χάδε; καί πάει κάθε 20 μέοαις, έχουν 
τρ.ϊς μέραι; νά πάρουν κουραμάνα, στό δεύτερ  δωμάτιο 
έσπασε τά κιοΰπι τοΰ νεροΰ καί δέν έχουν νά πγιοΰν άπά τά 
οποία δλα αυτά μένουν καταευχαριστήμένοι οί φυλακωμένοι.

• ο
δημόσιος άρπάχτορας τής Ά γουλινίτσης Μακρυγιά/νης ένεο- 
γωντας υπέρ τοΰ υποψηφίου τοΰ Τρικούπη έπήγε είς τό χω
ριά Βωλαντζα καί κατατυράννηιε τοΰς χωρικούς γ ιά  πέντε καί 
ίεκα  όρ. σφάζοντας δλαις τής κόττε; των τά μαρτίνια τ ω ν ,  
τους ίίερνε, θέλησε νά πάρη καί τον παπά μέσα, ένψ απε
ναντίας οί φίλοι τοΰ υποψηφίου Παπαλέξη δ όποιος καί βγήκε 
βουλευτής μένουν ώς καί τώρα άκαταδίοχτοι ά ν  καί χρωστοΰν 
όυο καί τριών χρονών φόρους άπό χίλιαις άλλος καί άλλος 

όΡ· *α1 τόν κατάγγειλαν μάλιστα γι* αΰταϊς του τής 
παρανομίαις, άλλά τίποτα δέν εγεινε, τό λοιπόν νά μάθη νά 
φερνετα: ανθρωπινά καί νά τόν δ ι α τ ά ξ η  ί; κυβέρνησις νά 'μα- 
ζέψη από τοΰ; άλλους τοΰς φόρους, διότι έτσι δέν θά πάη τά 
κουβέρνο μπροστά. Σωστά δλα αΰτά καί ίδοΰ μία πρόφασις 
να τόν πάψουν γιά  νά έξοικονομήσουν τώρα οί υπουργικοί κα- 
νένα διχ.6 του;.

Μ ρ ό ς
τάν Γ. Πινιόρην, είπαμε πώς γιά τήν γυναίκα έκείνη ’ποΰ 
μας γράφεις δέν τυπόνονται διότι είνε πολΰ χοντρά. Καί πράς 
τον Μακεδώνα είς Θεσσαλονίκη ποΰ μάς έστειλε κάτι στί
χους, δτ; στίχους κατά δυστυχία δέν τυπόνομε καί μάλιστα 
τόσους λίγους ποΰ μπορούν νά γεμίσουν δυό Παληα Λρώπους.

Εις
τήν φυλακή τοΰ Κόκλα έχουν είς ένα δωμάτιο μαζωμένα δλα 
τα παιδαρέλια καί γ ίνετα ι τοΰ κουτροΰλι ό γάμος καί τήν 
VJXTa ανοίγεται κατα εξαιρεσι τό δωαάτιο αΰτών άπό 2 ν χ  
κλειδοκράτορα Καρατζόλα καί τά λοιπά δέν γράφονται.

Σ τ ό
Φάληρο στής Τσιτσιφιαίς κολυμπούν λέει  ̂ γυναίκες καί οί 
άνδρες ανακατωμένο· χαί γ ίνετα ι τοΰ Κουτρούλη τό πανηγύρι

— Α λήθεια , τοΰ άπάντησε δ καφετζής, άλλά κάτσε ’δώ 
κοντά στή μπόρτα καί έχε τάν νοΰ σου νά μή μά; φύγουν καί 
μά ; παρουν καί τά ποτήρια μαζύ.

Αμα άκοϋσε αυτά ό Σπΰρος φουρκίστηκε, χτυπά τά τρα
πέζι μέ τό μπαστοΰνι δυνατά καί :

—  Αμέσως, φωνάζει δ δούλος.
Αμα^ παρουσιάστηκε ό Σπΰρος φουρκισμένος τοΰ είπε :

Φέρε μας άλλαις δυό μαστίχες καί ορίστε καί τά λεπτά 
σου μπρός καί πάρε καί τά ποτήρια σου, καί δταν κουβεντιά
ζετε νά έχε-^ε τ ’ αΰτιά σας νά μή τύχη καί σάς άκοΰν 
καί άλλοι, καί ούτε κελεπούρια σας είμαστε μείς ούτε κου- 
τσαβάκια καί νά προσέχετε δταν θά φύγωμε νά μή σάς κλέ- 
ψωμε καί τό τραπέζι.
, ~  ’ ° Ι ι > *ύΡιοί> γυρεύομε συγγνώμη, λάθος έγινε καί 

ι αστεϊζόμαστε μέ τάν άφ3ντικό μας καί μέ τό παρντόν τό θά'ρ-
I ρος τό έκανε. ~

„ ~  Ποιό θάρρος, καί ποΰ μάς ξαναείδες μάς νά μάς λές πώς 
εχε ι; καί θάρρος μαζύ (Λας ;

— Οχι, το θάρρος ποΰ έχω μέ τόν άφεντικό μου καί τοΰ 
κουβέντιασά δηλαδή έτσι περί άστεΐα άναμεταξύ μας.
, — ' Ω<Ιτ6 αναμεταξύ σας έπειδή ήρθαμε στόν καφενέ σας 

να πιοΰμε τή σοΰμα σας μπορούσατε νά αά ; πήτε καί κερα- 
ταόες, καί πραγματικώς είμαστε ποΰ ξεπέσαμε σ’ αΰτό τά 
βρωμοκαφενεδάκι. Δός μας τά ρέστα πίσω άπά τήν σφάντζικα 
καί τής μαστίχες νά φεύγωμ*.

Φαίνεται πώς άπάνω σ’ αΰτή τήν φιλονικεία ό άφεντικός, 
»α φ ετ ,ή ; είχε στηλωμένα τ ’ αΰτιά του καί άκούσαντας όλα' 

πεταχτη/.ε δξω μέ άνασκουμπωμένη τήν ποδιά καί μάς λέει. 
Κύριοι μου, πολΰ μάς συμπαθάτε άς είπαμε £να λόγο

3

καί δποιος θέλει νά γουστάρη άς πάη Ικεί νά κάνη χάζι. Αΰ« 
τό λέγετα ι πρόοδος τής ηθικής.

Μ ας
γράφουν άπό τόν Περαία νά παρακαλέσωμε τήν διευθύντρια 
τοΰ παρθεναγωγείου ποΰ είνε κεΐ στή Τρούμπα νά συμβουλέψη 
τάς μαθητρίας της καί μάλιστα κάτι φοράδες νά μή βρίζουν 
είς τόν περίπατο τάς κυρίας μέ κάτι ψωρογ«λλικαις λεξεις, 
διότι τοΰτο άποδείχνει πώς είνε κακής άνατροφής καί δέν 
πιστεύομε νά μαθένουν στό σχολείο τέτοια ανατροφή καί άς 
τά συμβουλίψη καί άς τά έπιπλήξη τά μασκαροκόριτσα γιά 
νά συμμαζέψουν στό έξής τή γλώσσά τους.

Ένας
πήγε τό ρωλόγι ;ου στό ώρολογοποιείον τού Μαραγκοΰ νά τοΰ 
τό φτειάση καί τοΰ τό χάλασε τάχα , άλλά κι’ αΰτό φαίνε
ται νά ηναι ψέμματα γ ια τ ί τό γράμμα δέν έχει υπογραφή 
καί ετσι στό βρόντο δέν μποροΰμε νά κατηγορήσωμε κατα
στηματάρχη άνθρωπο.

ϋρ ήΚ Χ
οτό δρόμο ένα κορίτσι 12 χροιών καί δέν ξέρει κάνέναν έδώ 
καί είναι φ ιυγάτο λέει άπά τό σπήτι τοΰ Δοΰκα καί είναι 
άπό τήν άγία Ά ν ν α . Ν. Κουκούλης εφαπλωματοποιός οόός 
άγίου Μάρκου.

Ένας
κλητήρας τής βουλής μέ τά ΰπομούσιο τό τραγίσο άπβπέρνει 
το ΰς  άνθρώπους κατά τά κέφ-.α ποΰ εχει, μάς κάνει λοιπον 
τήν χάρι νά ηναι πλέον άνθρωπος καί οχι γαδαρος.

' °
Δημ. Σαραντή; Γαλακτοπώλης ών άνθρωπος μάς γράφει άπά 
τήν Κόρινθο, δτι δ έκεΐ ταμίας τοΰ έρριξε ζανόνι 28 όραχ- 
μαίς άπό βερεσέδνα καί πήρε καί δρκο. Ίδοΰ κατάστασις κυ-

λάθος έγινε, δέν επιθυμώ νά φύγετε δυσαρεστημέ^οι άπά τά 
καφενεδάκι μου κα* μή ξεσυνερίζεστε τ ί λέει ένας καταστη
ματάρχη; άναμεταξύ του. Αΰτά είνε λάθη ποΰ καί χωρί;, νά 
θέλη τινάς έμπεριμπιμπίνπτει,καί διά τοΰτο σάς παρακαλώ νά 
πάρετε καί ένα τραταμέντο καί άπό έλόγου μου.

  Δέν βλάπτει, άπάντησε δ Σπΰρος, τό πέρνομε άλλά νά
ήστε προσεχτικοί άλλοτε γ ια τ ί μ’ αΰτή τή γλώσσά σας κα 
ταντάτε νά διόχνετε τοΰς μουστερίδες σας. Ίδοΰ τώρα, κύ. 
ριε, έμεϊς έγινήκαρε τώρα κοντά προχτές γείτονες και είχαμε 
σκοπό νά συχνάζωμε ταχτικά εδώ, σάν γείτονες, αλλα ο τρ?·
πος σας μάς διόχνει.

— Ά ,  έχω εΰχαρίστησις, έδώ θά βρίσκετε παντα πασαν
περιποίησιν, καί μάλιστα πρός ίκανοποίησίν σας θά έπιπλήξω 
μπροστά σας τόν δπηρέτη μου, καί άν επιμένετε μπορώ καί
νά τάν άλλάξω. t '

  Ό χ ι, οχ·.· Δεν έπιθυμοΰμε νά γίνη αυτο.
— Σάς εΰχαριστώ σας. Τής μαστίχες παιδί.
Κ’ άμα τής έφερε πάλι πήρε πρώτο; τάν λόγο ο καφε

τζής καί λέει στόν δοΰλο τοΰ υπηρέτου του.
  Άκοΰ έδώ τί λέν οϊ κύριοι : έχουν παράπονα ενάντιον

σου, δτι διώχνει; τοΰ; μουστερίδες, καί νά ?,σαι προσεχτικό; 
άλλοτε, καί νά ξέρης πώς μιλάς, καί νά μή fc a i φλύαρος, και 
νά μή σοΰ ξεφεύγουν τά λόγια, καί τά αστεία μεταξύ μας ν 
λείψουν, κ α ί να ξέρη; δτι οί κύριοι έδω είναι και έγιναν γ £  : 
τονέ; μα; καί πρέπει νά ,οΰ;; περιποιησαι. Ακούσε; ; Α ί Α. ■ 
στό διάβολο τώρα. Καί τούδωσε καί μια σοερκια, αλλα ti- I

^ Κ ά θ ίτ ε  δ καφετζής καί ανοίγει τόν λόγον καί μα; λέει 
άφοΰ, εννοείται *ρθαν  ̂ νέα ι; μαστίχες ποΰ μα; τρατερνε >ει- 
νος γιά  τήν καλή γνωριμία·

βερνητικών πραγμάτων, νά τρώνε γάλατα  καί γιαούρτια καί 
νά μή πληρώνουν, καί άς τόν μάθουν καί οι άλλοι να μή τοΰ 
κάνουν πίστωσι.

• ο
Π αναγ. Παπακωσταντίνου πάλι δασκαλος στους Αμπελοκή
πους μέ 4 μαθητάς έβαλε τόν ψωμά καί λοιπά μαγαζά 14 
δραχμάς στό τσουβάλι καί τώρα τοΰ τά γυρεύουν καί του; 
άπαντά κουρέψετε τ ’ αΰγά καί πάρτε τά j i -αλλί του, ωστε 
πολΰ σωστά τοΰς όμιλά δ άνθρωπος αφού όέν ϊχ*ι να τους 
πληρώση καί πρέπει μάλιστα νά τοΰ χρωστούν καί *υχα· 
ριστώ γ ι ’ αΰτή τήν ειλικρίνεια του.

Klplv
είμουνα διανομέας είς τά τηλεγραφεΐον λοιπόν αγαπησα μιαν
νέαν ώς Π  χρονών τήν 'Ε λ έ ν η .......................... καί τόσον τήν ά-
γαπώ ώστε άν δέν τήν λαβω ώς σύζυγον Οά αΰτοχειριαστώ κα ί 
θά τήν σκοτώσω πρώτα έκείνη γιά νά πάμε αντάμα ο τόν άδη. 
Παντελής Θεοίωρόπουλος πρώην διανομευς τοΰ τηλεγραφείου. 
Σημ. Παλ. Δέν θά κάνη άσχημα ή άστυνομία άν τόν μ πα 
γλάρωνε τόν φίλο μας καί τόν παράδονε στά χέρια τοΰ Μυλ- 
λα στό Δαφνί.

‘Η
Νικολέτα Τσαουτσίνου μεγειρισσα είχε τά παιδί της μαζΰ 
στά σπ ίτ ι ποΰ έργαζότανε ενοΰς ανώτερου αςιωματικοΰ καί 
ιίσούφρωσε πολλά πράγματα, τό παιδί της δηλαδή, καί αΰτό 
τό παιδί της πήγε καί παραμάγειρας στήν άγγλική πρεσβεία 
καί τοΰ δώσαν νά χαλάση 100 οθ· καί τής πήρε και έγ·.ινε 
άφαντος καί τώρα δέν ξέρουν ποΰ είναι τρυπωμένος καί άς ε· 
χουν τό νοΰ του; δσοι τόν μπαζουν είτε στα μαγαζά των ειτε 
στά σπ ίτια . Ίδοΰ μία ώραία συστασις.

ί α
δίδακτρα τών δημοτικών σχολείων καταργήθησαν, άλλά  δ
πως ψηφίζονται τά νομοσχέδια καταντά νά μή πίρνη κανείς

 Καί ποΰ πιάσατε σπ ίτ ι, κύριοι.
— Βρέ άδερφέ, πετάχτηκα καί είπα κ’ έγώ , επιασα έδώ

κ ο ν τ ά .. '. .  . άλλά στό διαλόδρομο αΰτό, είνε κάτι, μαζεύον
τα ι κάτι γυναίκες, κορίτσα παντρεμένα καί άνύπαντρα καί μέ 
ξεθεώνουν δταν περνώ.

— Καί σείς τ ί κάνετε ; Δέν τής ρίχνεστε ;
— Μά είναι πολλαίς, είναι μάλιστα μιά θείνα, μιά ξανθή

μέ ένα βασιλικά πάντα στά στήθια, ένα άγγελοκόριτσο, ποΰ 
Ιτσι δηλαδή φαίνεται πιό ήμερη άπό τή; αλλαις.

— Καί πώς τήν λέν ;
— Μά άνόμα 5έν μάθαμε τό όνομα της.
— Καί πώς σάς φαίνετε, αΰτή είναι καλωστεκάμενη, ήμε

ρη καθώς λέτε, έπεσε σέ κανινοΰς τά χέρια ;
 Ό χ ι,  άκόμα, πετάχτηκε’ καί είπα πάλι γώ, άλλά καθώς

συμπερένεται, φαίνεται πώς έτσι σάν να κλίνη πρός εμενα.
_  "Ετσι α ϊ ;  Βρέ παιδιά, είμαι περίεργος νά ’δώ ποιά ε ί

ναι αΰτή, γ ια τ ί δλα τά κορίτσα τής γειτονιάς μας τά γνωρί
ζω, καί θά σά; πώ ’γώ τ ί ταμπάκο φουμάρει. Βρέ πα ιδ ί, 
κράτα τήν σφάντζικα τοΰ κυρίου καί δταν γυρίσωμε τοΰ δ ί
νεις τά ρέστα.

Σηκωθήκαμε μπρός δ καφετζής καί πίσω μεϊς.
Μόλις φτάσαμε στά δρόμο νά καί ί; ξανθομαλοΰσα μπροστά 

μας μέ τά φουσάτα της, προφτάνω καί λέγω  γώ :
 Νά νά αΰτή ή κεοατόπιστη είναι.
 Βρέ κέρατά μοΰ λέει δ καφετζής j i a  τήν άίερφή μον

μοΰ λές καί σήκωσε τά χέρι του. Στά πόδια έγώ.
Τώρχ τί συνέβηκε μέ τόν Σπΰρο ποϋ τό > έπιασαν στά χ ί-  

I ρ·.α τους μεθαύριο τά λεμε.



A

χαμπάρι τ ί μάς γ ίνετα ι. Ταΰτα λοιπόν πρό γνώσι τών γο
νέων γιά νά μ ή τύχη οί δάσκαλοι καί έξακολουθοϋν καί είς 
τό έξής καί τούς φορολογούν.

Κ ά τ ω
βτό τελωνείο τοΰ Περαία είναι πεταμένοι απ ’ όξω ίπό ’δώ 
καί πολλούς μϋνας η καί χρόνο ένα σωρό? διευθέταΐς τών κα- 
χανονιών, οί όποϊοι άπό τής βροχαίς χαί τόν ήλιο κοντεύουν 
νά καταστραφοΰν άν δέν κατεστράφησαν. Δέν τοΰς πετάτεκάν 
όλότελα νά μή τούς βλέπουν καί οί ξένοι καί μάς ελεεινολο
γούν. Μωρέ δέν λυπάστε τόσα χρήματα τοΰ καταδυστυχισμέ- 
νου δημοσίου, ποϋ τό λυσάξατε στούς φόρους. Δέν πετάτε καί 
τά κανόνια νά λείπωμε άπό τούς μπελάδες μιά καί καλή. ΐΜ

Μ«9ρα x&l βχοτκνά τά βλέπω ούλα.

'■ώρα
πού πρόκειται νά ψευτοδιοργανο.θή λίγο τό αδιόρθωτο αύτό 
Πολυτεχνείο, δέν Οά ήναι άτχημο νά κυττάξη τό υπουργείο νά 
διορίοη καί έναν άλλον καθηγητή τής ιχνογραφίας, γ ια τ ί ό 
κύρ Λ άτζ έστωντας μέ τό νά ήναι καί καθηγητγς καί στό 
σχολείο τώ ν  εύελπίδων και σέ ένα άλλο άκόρ.α δέν τοΰ μένη 
καιρός τοΰ ανθρώπου νά κάνη ταχτικά  τά μαθήματά του είς 
τό Πολυτεχνεΐον, δπου οί μαθηταί έχουν νά δο.ΰν τόν περί ο& 
ό λόγος καθηγητή τ ο υ ς  καιρούς καί ζαμάνια. Μά τί διάβολο 
προνόμιο τό πήραν μερικοί καθηγηταί νά έ/ουν δλαις τής δη- 
μότιαις θέσεις, ώστε νά μή μποροΰν νά ζήσουν καί άλλοι συν-- 
τεχ νίτα ι τους. ’ Αχορταγιά.

ΙΓετρίλαεος. Μ ’ Ικανές μιβχαρί βουλή.
Βουλή. ΊΓίς πταίεε ; 

Προοκαλαταε
ΐ- κυρά ποΰ έγραψε προχτές πώς ό Δημ. ΚουντουρόποιΑος r)l< 

ρουστά 100 δρ. νά έρθη νά τής παραλαβή άπό μένα, γιά νέ 
ο5·/ε χ«1 τ ί μούτρα εχει γιά νά λέη τέτοιαις ψευτιβίς.

Μία
γυναίκα έχει τόν άντρα της στόν Μεντρεσέ καί πηγαίνει καί 
τόν βλέπει άλλά τά ίφτειασε μέ έναν άλλον κατάδικο κα ί 
έχη τό νοΰ του ό άνδρας της, ΰπόθεσις γιά  τήν όποία δέν έν- 
διαφερομαστε καθόλου, κι*ί κρίμα ποΰ τήν γράψαμε.

Γυνα?*α
έχουσα τόν άντρα της μέ καλό γάλα καί καλάς συστάσεις 
γυρεύει σπ ίτι νά μπή παραμάνα καί πληροφορίαι είς τό γρα
φείο μας, καί αύτός ποΰ εχει τήν παραμάνα νά μάς σηαειώση 
τό σπ ίτ ι του γιά νά ξέρουν ποϋ νά γυρέψουν τήν παραμάνα.

Ο ί
πολιτοκρατούμενοι στής φυλακαίς τοϋ Ναυπλίου γ ια τ ί δέν 
έχουν νά πληρώσουν τα δικαστικά έξοδα παν νά πεθάνουν οί 
άνθρωποι γ ια τ ί τούς έχουν σέ μιά τρούπα καί λυσσάζουν 
άπο νερό και ψοφοΰν καί από τήν πείνα. Είναι μερικοί ποϋ 
εΐναι καταδικασμένοι γιά τοεΐς η πέντε μέραις καί έχουν 
τώρα στή πολιτική φυλακή άλλος τρεις καί άλλος - ίξ  "μή
νου;, πράγμα ποΰ σαπίζει άδικα τούς άνθρώπους στή φυλακής 
γ ια τ ί αν ήχαν να πληρωσουν, δέν θά ήτανε βέβαια τόσο πα
λαβοί νά κάθωνται μέσα.

Πρέπει αύτός ό τούρκικος ό θηριώδης νόμος τοΰ Τρικούπη, 
δτι νά μή βγαίνονν άπό τή φυλακή καί όσοι ίκόμη πάμφτω
χοι δέν έχουν νά πλϊΐρώβουν πρέπει νά καταργηθή καί παρα
καλοϋμε κύριε Χοΐδβ μίλα δυά λόγια στή βουλή μ π ίς  καί γίνη 
χάμμιά διόρθωσις.

Η βουλή βτεφανωνεε τα ρουαφέτ;α τοΰ υπουργείο».

W  Ό  I .  Υ ζ ά μ ^ ς
στή Λαμία ύποδηματοποιάς πού τοΰ είχαν γράψει δτι τάχ* 
δτι δέν πληρώνει τούς καλφάδες του, προσκαλά δποιον δέν 
πλήρωσε νά πάη νά τάν πληρώση, άλλέως είναι μασκαράς καέ 
ψεύτης έκεΐνος πού έγραψε εκείνα.

είπαμε χίλια ις φοραίς δταν γράφετε νά μή γεμίζετε κόλαις 
γ ια τ ί οδτε θά διαβάζωνται κάν νά βάζετε όπογραφαίς, νά Τ* 
γράφετε καθαρά καί δχι νά θέλωμε αρχαιολόγους γιά νά 
τά διαβάσουν καί τά σπουδαιότερο νά βάζετε καί ήμερομ*- 
•ίαις, γιά  νά ξέρωμε πότε νά τό τυπωσωμε. Μά τί χοντρά 
ιεφάλια ίχ ιτε .


