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ΒαβιλεΏ t
*0 βασιλέας είναι τό θεμέλιον τον λαοϋ,= 8βάσι;= ποΰ θά 

π^ ίσον στήριγμα, κα ί= Λ αός= βασ*λέας.
Οί άρχαϊον βασιλείς, ώς χαθώ; ξέρεις καλλίτερα κα'ι άπό 

μας, ήτανε καί κριτα ί, ήγουν άρεοπαγήται σάν να λέμε.
Οί αρχαίοι βασιλείς ερχόντουσαν κάθε πολίτου τά παρά

πονα κ α τ ’ εύθεϊαν γραμμή κα’ι έδιναν τό δίκαιό τους στους 
πολίτας χωρίς γουρουνοοικεϊα, πταισματοδικεία, καί πλημ
μελειοδικεία, καί έφετεϊα , καί έμποροδικεΐα, καί τά λοιπά.

Τώρα δά δέν πρόκειται περί τοΰ νά ξαναφέρωμε τούς αρ
χαίους χρόνους, άλλά δέν πρόκειται βασιλεύ, καί νά έφαρμώ- 
^ϊωμε κατά γράμμα τό δ βασιλεύς βασιλεύει καί δέν κυβερνά, 
τότε τοιοΰτος βασιλέας Οά πή πώ ; εΐναι γ ιά  τόν τύπο.

Δέν σοΰ λέγομε νά γίνεις Ναπολέων η "Οθων ποΰ τά Ήθε
λαν όλα δικά τους, καί κατάστρεψαν τά έθνη τϋυς καθώς καί 
δλα τά βασιλάκεια καί ήγεμονίδια τής ’ Ιταλ ίας ποΰ τάφαγε 
Ινας άπλοΰς Γαριβάλδης,άλλά σέ θέλομε νά ήσαι στό μικρόμας 
έθνάριο άλλος αΰτοκράτορα; τής Γερμανίας, ποΰ κατώρθωσε 
μέ τόν γλυκό του τρόπο καί χωρίς καταπίέσείς νά συνενώσει 
τά τόσα τής Γερμανίας κράτει είς έ'να, εις τρόπον ώστε καί 
δλου; τοΰς εφέδρους μας άν άπολύσωμε ένανιίον τή ; Γερμα
νίας, πάλι δέν θά μπορέσωμε νά τήν νικήσωμε, "Α ; εΐναι δά.

Τό : == *0 βχσΆεΰ; βχσιλεύει καί δέν κυβέρνα, άποδεί- 
χτηκε γελοίο, άπεναντία ; δ βασιλέα; κυβέρνα, καί δέν εΐναι 
απλό; όιεκπεραιωτή; τών υπουργών τοϋ νά βάζει τήν υπο
γραφή του σ’ οτι υπουργικό δ ιάταγμα τύχει χωρίς νά τό εξε
λέγχω πρώτα, τό διαβάζει καλά καί υστέρα υπογράφει.

Σού στέλνουν έ'να δ ιάταγμα νά διορίση; τόν δείνα τάδε, 
καί υπογράφει; χωρίς νά γνωρίζεις ότι δ δείνα ; τάδε; ήτανε 
πρώην λωποδύτης, κακούργο:, η φαυλόβιος.

θυμούμαι μιά φορά ποΰ ή Αΰλή τής κουζίνας σου φάνηκε 
τοσο εξευτελιστική, επ ί μακαρίτη Βούλγαρη, θαρρώ, ώστε 
προσδιώρισε πο ια ί; έφημερίδε; έτανε μόνο δεχτές στό Π αλάτι, 
καί είχαν ξευγάνει όλαις τνίς αντιπολιτευόμενες καί δ ιάβα
ζες Σύ μόνο εκείνες ποΰ έγραφαν πώς τήν Ε λλάδα  βώσκει 
πλούτος.

θυμούμαι τοτε τήν Ελληνική ευγένεια τών έφημεριδογρά-

φων ποΰ έγραψαν πώς οτι, άν δέν ί χ γ  ή αυλή νά πληρώσει= 
’Εμείς οί έφημεριδογράφοι Σοϋ στέλνωμε τής τσάμπας καί 
δωρεάν τά  φύλλα μας, βασιλεύ.

*0 βασιλέας ώς πατέρας τοϋ Λαού του, πρέπει νά ηναι εις 
γνώσι οΰλων τών πάντων, καί γ ιά  νά ξέρη ουλα τά πάντα 
πρέπει νά διαβάζει ουλαις τϊίς εφημερίδες, τό νά δ ιαβάζετε, 
βασιλεύ, τό Tains τ ι γ ίνετα ι δ πόλεμος στό Σουδάν καί άλλα 
κολοκύθια, θαρρούμε πώς καλλίτερα θά ήτανε νά διάβαζες 
τέίς έλληνικαίς όλαις εφημερίδες γιά  νά μαθαίνεις τ ί συμβαίνη 
μέσα στό κράτος σου, καί όχι τ ί  συμβαίνει μέσα στό Βόρειο 
Πόλο, ενώ δέν ξέρεις, βασιλεύ τ ι συνέβηκε τήν ίδ ια  μέρα μέσα 
στήν πρωτεύουσα σου.

Ό τ ι  έδάρθηκαν βουλευταί μπροστά στό παλάτι σου εΐναι 
υπέρ παρά άλήθεια, άλλά δέν έμαθες όμως καί άπό ποιανού< 
έδάρθηκαν, η καλλίτερα έσπρόχτηκαν.

Γ ι’ αυτό δέν μας πειράζει, γ ια τ ί όποιος ανακατεύετα ι μέ 
τά πίτουρα τόν τρών ·ρ κόττες.

Τώρα δά δέν μπορούμε νά πούμε πώς δ Τρικούπης πήρε 
στή δημοπρασία τό κουβέρνο γ ιά  νά διοικά πάντοτες, θά πέση 
μιά ’μέρα, καί τότε τ ί μέλλει γενέσται τά  άνδράποδά του ;

"Αν τώρα σάν πρωθυπουργό; φοβάται νά βγει άπό τό σπήτί 
του χωρί; κβυστοδία φρουράς, μπορείς, βασιλεύ, νά φανταστής, 
τ ί θά γίνει όταν θά -Jjvai εκτός τή ; εξουτίας.

*0 έλληνικό; Σ ιυ  ό'μω; Λαός είναι πολύ εΰγενής, καί δέν 
καταδέχετα ι νά ξεσπάσει παρά μόνο όταν τοϋ βάνουν τήν 
θηλιά στόν λαιμό.

Καί τώρα μάς τήν έχει δ Τρικούπης σου μισομπασμένή, 
αρχίσαμε καί κουνιόμαστε, οχι γ ιά  κάνένα άλλο λόγο παρά 
γιά νά δείξωμε στόν δειλό καί σατράπη πρόεδρό μας, πώς ά- 
κόμα δέν ψοφήσαμε άλλά ζοϋμε καί κινούμαστε καί όταν έρθει 
ό καιρό; θά κινηθούμε καί καλλίτερα. Τοίρα 5 ; μάς κορο:- 
δεύουν.

Ό  Τ ρ ι κ ο ύ π η ς
μοιάζει σάν εκείνους τούς ζαχαροπλάστας πού μάς δείχνουν 
κάτι κουτάκια γεμμάτα κουφέτα τά χα , καί άμα πάμε νά βά- 
νωμε τό χέρι μας πετάγετα ι μιά μαϊμουδίτσα καί γελά.

’Έ τσ ι, βασιλέα, τό πάει καί δ Τρικούπης, σοϋ παρουσιάζει.



ολη την Ε λλάδα  ζυμωμένη μέλι γάλα  καί μέ κουφέτα, άμα 
δέ τοϋ πής πώς φωνάζει ό Λαός, σοΰ λέει =  Δέν ντρέπεσαι 
βασιλέα είναι μιά μαϊμοϋ, δέν τήν βλέπεις πώς γελά , τοϋ 
Τρικούπη.

Ναι, γελά , άλλά γελά σαρδόνιον γέλω τα , γέλοια δηλαδή - 
φαρμακερά, γέλοια απελπ ιστικά , γέλοια έμπα ι/τικά , γέλοια 
ποϋ βγαίνουν ξυνά σέ ’κείνους ποΰ γίνονται.

Λέει πώς τρεις μονάχα πόλεις τ ι ς  Ε λλάδας έκαναν τάχα 
ψευτοδιαδηλώσεις. Κρίμα δά νά μήν ήθελε νά γίνη καί έπα- 
νάστασις.

Αΰταίς ή διαδηλώσεις μοιάζουν σάν καμπάνες τη ; Ρούσικ*)? 
εκκλησίας ποϋ αρχίζουν άπό τά  κουδούνια καί φτάνουν ώς 
ποΰ νά σημάνη καί ή μεγάλη καμπάνα.

’Έ τσ ι τώρα σημαίνουν τά καμπανάκια τοΰ Λαοΰ ώς ποΰ 
νά βαρέση καί ή μεγάλη καμπάνα. Κι’ έγγ ίζε ι η ώρα.

" Α ς
τόρα πάλι στους φόρους.

Μας εβανε στά ρουχικά έν γένει φόρους, τής τσόχαις, τά 
κασμίρια καί τά λοιπά, εις τρόπον ώστε θά καταντήσωμε νά 
περπατούμε ξεβράκωτοι, άν δέν μάς έσωζαν τά πανιά τοΰ 
Ρετσίνα .

Οί άλλοι οί χρυσογάδαροί δέν έχουν ανάγκη, διότι είχαν 
καί έχουν έ'να μπερίδρομο ροΰχα καί τά γυρίζουν τόρα, εκτός 
εκείνα ποΰ φέρνουν άπό τήν Εΰρώπη καί φοροΰν δυό τρεις έν- 
δυμασίαις άπάνω τους καί δυό τρία επανωφόρια στό χέρι καί 
λέν πώς ε ίνα ι= φ ο ρ ε μ .ε νχ , ώς καθώς καί τά άλλα τόσα ποϋ 
έχουν μέσα στής κασέλες τους.

Α ί άν έχη καί ή εΰγενική τους βαλίτσα μέσα δλάκερα τό
πια μεταξω τά , ποιός τολμά νά τοΰς τήν άνοίξη, ποϋ λέν πώς 
έκεΐ μέσα είναι τά μεσοφόρια τής γυναΐκάς τω ν, καί θέτεται 
καί ο β ο $ ς  ί π ΐ  γ λ ώ τ τ η ς ,  ήγουν δουλεύει η δωροδοκία, καί 
δέν μιλοΰν, ή φτώχια ό'μως μένει γυμνή καί θά ξεπαγιάζει 
τόρα τόν χειμώνα μέ τά  πάνινα ροΰχα.

Μάς λέει πώς ό γεωργικός Λαός δέν φωνάζει διότι έλαφρύν- 
θηκε άπό τοΰς φόρους καί είναι εΰχαριστημένος.

Μ άλιστα, είναι τόσο εΰχαριστημένος ποϋ κοντεύει νά κακα- 
ρώση άπό τήν πείνα , καί έπειδή κλα ίει, b Τρικούπης θέλει καί 
κ*λά νά τόν παραστήση πώς γελά.

Μιά άπλούστατη μόνο έρώτησι άν τοΰ κάνη τινάς θά τοϋ 
βουλιόση άμέσως τό στόμα, άν δηλαδή τόν ρωτήση =  Αΰτοί 
ποΰ έ ν ό ί ϊλ ω ς  έκαναν στήν Πελοπόννησο τάς διαδηλώσεις,
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ΤΟ ΔΙΑΟΛΑΚΙ.
IB'.

Φουρκισμένος λοιπόν ό Μπιρμπαντόπουλος γιά  τήν προσβολή 
ποϋ τοΰκανε ή Μαρουδίτσα μιά καί δυό καί στό σπ ίτ ι τής 
χη'ρας τής αδερφής του.

Ε κείνη τήν ώρα αΰτή κατά έξαίρεσι χτενιζότανε γιά  νά 
κάνη τής άφέλειαίς της μέ πιό γοϋστο.

Μπένει μέσα ό μπιρμπαντόπουλος κα ί τής λέει μέ βία :
—  ΤΑ καλά, άπάνω σέ καλή ώρα σέ βρίκα, ντύσου γρήγορα, 

έχομε νά πάμε νά κάνωμε μιά βίζητα στής Μαρουδιτσας τό 
σπ ίτι.

—  Σέ καλό σου, καί τόσο ξάφνα καί τόσο βιαστικά ; Πώς 
είναι πάλι αΰτό ;

—  Είναι διότι μέ προσέβαλε κατά πρόσωπό καί κατά 
μεσής στό δρόμο.

—· Πώς, είπε η άδελφή του, (ξέχασα νά σάς πώ , πώς τήν 
λέγανε Κί-.σο, ήγουν Χρηστίνα, Χρήστος =  Κίτσος), καί ρί* 
χνει τά  μαλλιά της πίσω σάν νά ήθελε νά κάνη σάν τους αρ
χαίους πολεμιστάς γιουρούσι, καί τοϋ λεει, πώς σέ ποοσεβαλ-

ήτανε παύμένοι υπάλληλοι ή b χαμάλης εργατικός Λαό; ποϋ 
φώναζε =  Κάτω οί φόροι ;

Βέβαια δέν είναι παράξενο νά σάς πή, βασιλέα, ό Τρικού- 
πης, πώς αΰτά είναι γελοία καί κομματικά πράγματα, καί 
μικρά κα ί τιποτένια .

Ναι, μά καί ό Νείλος ό ποταμός δέν φουσκώνει διά μιας 
αλλά λίγο λίγο ώς ποΰ φτάνει καί ξεχειλίζει κα ί πλημμυρίζει 
καί καταστρέφει ούλα τά πάντα .

Τίποτα άλλο, επί τοϋ παρόν καί τά άλλα στό άλλο τά 
πολλά καί τά σπουδαία.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
II αν

π λέο ν  τά  ά τομ ικά  κα ί μή εχετε ελπ ίδ α  νά  τυπ ω θή  κά-  
γρ άμ μ α  σ α ς  ποΰ νά  αποβλέπω  σέ τέ το ια ις  ύποΟέ-ιεις. 
Ά λ ά  χρέ.

Μά τον Ζεϋ
φίλε κΰρ διευθυντή τής ’Αστρονομίας κάμμιά φορά καταντάς 
άνυπόφορος μ ’ αΰτό σου τό αστρονομικό δελτίο, καί είναι τό 
καλό ποΰ τό βάζει; μόνο στόν AUoro καί ετσι δέν τό μαθένει 
ό κόσμος γιά  νά μάς γελά.

Τι θά πή,παρακαλοΰμε,εκείνο τό— Συνελήφθησαν ot γνω
στοί λωποδύταις δείνας καί τάδες. Καλά άφοϋ ήτανε γνω 
στοί πώς τούς άφίνατε καί έμειναν άγνω στο ι;

Αΰτών δέ τών κλητήρων έως πότε ή άμερινομέριμνά σου 
θά τοΰς άδικά. Πότε θά πληρωθοΰν τόν μισθό τους κατά τόν 
νέον νόμο ; "Οταν ψωφήσουν ; Θά γίνουν, λέει, πρώτα η εξε
τάσεις τών άστυνομικών γιατρών ποΰ θά τελειώσουν ύστερα 
άπά τρεις μήνους καί τότε ίσως ληφθή πρόνοια καί περί αΰ
τών νά μή πληρωθοΰν ποτέ.

Νά έτσι είναι ποΰ θά κάνετε κάμμιά μέρα νά τό σηκώσουν 
στά κλαδί νά κάνουν συμμαχία καί έπιμαχία μέ τοΰς λωπο- 
δύταις κρυφίως τε καί φχνερά,καί σεΐρε φώναζε τότε σΰ ό'σο θέ
λεις, πώς οί κλέφτες κλέφτουν τήν πόλι καί οί κλέφτες μέ
νουν άπιαστοι καί καθαροί νοικοκυρέο·..

Έ γώ  πλέον βαρέθηκα νά τά  φωνάζω αΰτά καθημερουσίως,. 
διότι καμμιά θεραπεία δέν γ ίνετα ι καί κρΐμας ποΰ μουτζου- 
ρώνω καί τό χαρτί καί τήν πέννα καί δέν κάθομε νά γρά
φω καλλίτερα τόν Φασουλή καί Περικλέτο τοΰ ((Ρωμνηοΰ)) 
τοϋ Σουρή.

Χ ά
καί μιά ώμορφη κωμωδία ποΰ μέ τό δίκαιό του νά βρίσκη

αΰτή ή παληανατολίτισσα, εσένα, τόν Μωραΐτη ποΰ έφαγε δ 
πατέρας σου τήν τουρκιά μέ τά κουτάλι ; Καί τ ί σοΰ είπε καί 
πώς καί τίς ή α ιτ ία  ;

—  Νά, ίδοϋ. Διέβαινον περαστικός τήν οδόν τοΰ δρόμου 
τοϋ σπιτιοΰ της όπόταν φθάσας άπό κάτω άπό τό μπαλκόνι 
τοϋ εξώστη τής οίκίας της είδον αΰτήν ποτίζουσαν τά άνθη 
τών γλαστρών της κα ί ήτανε χωμένη μέσα στά λουλούδια. 
Το λοιπόν μακρόθεν παρατηρήσαντάς τηνε εΰγανε σάν άνθρω
πος μέ άνατροφή τόν πίλον εις χεΐρας καί έσκυψα τήν κεφαλή 
χαιρετώντας την. Ό τα ν  πλησίασα, τήν ρώτησα μέ τό θάρ
ρος τ ί κάνουν οί γονείς της στό σπ ίτ ι άπάνω καί κείνη μού- 
κλεισε περιφρονητικώς τήν μπόρτα καί μπήκε μέσα, είς τρόπον 
ώστε ά π ’ αΰτή τήν προσβολή ένεκα δέν θά μπορώ νά περάσω 
καί εις τό εξής άπά αΰτή τής συνοικίας τήν γειτονιά.

—  "Ετσι α ί ; άπάντησε ή> Κίτσο, τρίβοντας τή μύτη της 
γιά  νά μή γελάση, καί δέν μάς λές, παμφ ίλτατε άδερφέ, τ ί  
έγύρευες έσΰ άπό αΰτή τήν γειτονιά, καί τ ί σοϋ κόφτει άν θά 
περνάς ή δέν θά περνάς πλέον εις τά εξής άπό κεί ;

—  Είναι ό δρόμος μου.
—  Ποιός δρόμος σου ; ’Από τήν Πλάκα είναι ό δρόμος σου 

νά πάς στό Πολυτεχνείο ;
—  Πάω στά γυμναστήρια.
—  Α ί πέρνα άπό άλλο δρόμο, χάθηκαν τόσοι δρόμοι στην 

’Αθήνα, δόξα τφ  θ εώ  έχομε τόσους πολλούς ποΰ δέν προφτά*
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χάνείς καί τόν μπελά του. *0 πολίτης Δ. Ν. Δημητρόπουλος 
γερνούσε άπό την συνοικία τής Βλασσαροΰς, ξένος άνθρωπος, 
τά λοιπόν τοϋ δ ίνεται μιά περιχάδα ποΰ δέν ήθελε καλλίτερη 
άπά λοής τής λοής ζουμιά, καί πάν στό δ ιά »...ο  κα ί τό κα 
πέλο του καί τά ροΰχά του. Γιά τήν συμφορά του αΰτή είχε 
καί μαρτύρους δυό, καί πήγε στόν φίλο Μοϋχο τόν κλητήρα 
καί γύρεψε νά καταγγελθή τό σπήτι, καί ό Μοϋχός μας τοϋ 
λέε ι,= Δ έν είναι τ ίποτα , κάνένα παιδάκι θά σέ κατούρησε.— 
Μωρέ μοΰ χάλασαν 100 δραχ. ροΰχα καί τ ί μοϋ λές ; =  
Αί, έλα αύριο νά βρής τό δίκαιό σου. Πάει αύριο, κα ί βρίσκει 
κοντά στόν κλητήρ καί ένα στρατιώτη καί τοϋ λέει, =  Βρέ 
οουφιάνε τοΰ κέρατά έχεις καί μοϋτρά καί μιλάς ποϋ.περνάς 
καί κάνεις εργολαβία. —  Τί λές άδερφέ, έγώ πρώτη φορά 
πέρασα χτές άπ ’ αΰτό τόν δρόμο. —  Αί, άει στά διάολο νά 
μή σέ σπάσω στό ξύλο.

Τώρα μεγάλη φιλοσοφία δέν θέλει πώς τά περέχυμα έγινε 
πλακάκια καί ά'τι κοντά στά ροΰχά του ό άνθρωπος καί μέ 
τό δίκαιό του πήγε νά τής φάη κιόλας.

Γ ι’ αΰτά τά περιχύματα πολ>άκις σας φοραίς γραψαμε 
πώς ό δημόσιος κατήφορος πρέπει νά τά  καταδιώκη. Με αΰτό 
τό: λ ά θ ο ς  έ γ ιν ε ,  τ ί τα ίς κουστίζει τής δοΰλες νά μάς περι- 
χοΰνκαί μέ λάδια. Αΰτά τά μασκαρλίκια πρέπει νά πάψουν καί 
νά τιμωροϋνται αΰστηρά σύμφωνα μέ τούς άστρονομικούς νό
μους οί χύνοντες άπό τά παράθυρα τά κατρουλοκάνατά τους.

Αΰτό είναι έ'να ζήτημα σπουδαίο κοινωνικό, καί άς τό 
λάβη 6π’ ό'ψι του ό δημόσιος Κατήφορος νά ζεματίση μερι
κούς γιά  νά βάνουν όί άλλοι γνώσι. ΤΩ διχολε, θά καταν- 
τήση πλέον νά περπατούμε χειμώνα καλοκαίρι καί νύχτα με
σάνυχτα μέ τής ομπρέλες στό κεφάλι.

Ά λ λ ο .
παράξενο ώόν τοϋ αΰγοϋ. ’Από τόν Βόλο μάς παραπονοϋν- 
ταί πώς ήγουν τους έγώ τούς έστειλα έκεΐ ένα υπαστυόνο καί 
τραβά τών καταστηματάρχιδων κολόκουρο. Αΰτά είναι από 
τά συνειθισμένα καί επ ί Τουρκίας φίλοι. Συνενοηθήτε δλοι 
σάν αΰστριακοί ποΰ είστε καί όχυρωθήτε μέ τοΰς νόμους νά 
τούς κάνετε τούς κερατάδες νά λιμάξουν άπά τήν πείνα.

’Αλλά είστε ζωντόβολα επαρχιακά, τ ί νά σάς κάνω ’γώ , 
καί δέν σάς λέγω  κ’ έδώ τά ίδια συμβαίνουν άλλά γιά  νά μή 
παραπονοΰνται οί έδώ καταστηματάρχιδες θά πή τό κωλόκουρο 
τής φορολογίας τής κλεψάς τής άστυνομικής λωποδυτικής γ ί 

νει ούτε ή δημαρχία νά τούς διορθώνη καί σκέπτεται πώς νά 
τούς β’ουλώση μέ τά σκουπίδια καί τά χαντάκ ια  καί τούς κα- 
ταντήση άδιάβατους.

—  Μά δέν μπορώ καί νά χαλάσω καί τά παποϋτσά μου 
άπό τά  κατσάβραχα σάν κατσ ίκ ι, νά πέση ξάφνα καί κανέ
να; βράχος σάν πέρσυ καί μέ κάνει πήτα.

—  Πήγαινε μέ τόν ίπποσιδηρόδρομο.
—- Μά τήν ώρα ποΰ θέλω νά πάω γώ δέν πάει αΰτός.
— Πήγαινε σύ άρχίτερα νά τόν προλάβης.
—  'Α μ  δέν μπορώ νά χάνω τής ώραις μου περιδιαβάζον- 

τας καταμεσής στήν πλατέα  σάν μπαγαπόντης. Βλέπεις έ
πειτα τής πολλαίς δραχμαίς ποΰ μοΰ στέλνει δ μπαμπάς ώστε 
νά περισσέψουν νά πληρώνω καί ίπποσιδηροδρόμους, καλά καί 
είσαι σύ δώ καί κάθομε μαζύ σου καί τρώγω καί πίνω καί 
κάμμιά φορά μέ βοηθάρ άλλά κ ’ έγώ αδερφή μιά ’μέρα θά σοϋ 
τήν δείξω τήν εΰγνωμοσύνη μου.

— Α ί, α ί, σώπα, μή τύχει καί κλάψης. "Αφησε τής κο- 
λακείαις καί είμαστε άπό ένα σόι καί ξερονόμαστε καί δέν 
είμαι γιά  κοροϊδείαις. Βρέ κΰρ άδερφάκι μου μπάς καί σοϋ 
πονεϊ τό δόντι καί μοϋ τά στριφογυρίζεις;

—  Νά, μά τόν θεό , αδερφή νά μοΰ βγουν τά μ άτια . Νά 
Ιάψω τόν πατέρα μας.

—  Αΰτά τό ξέρω πώς τά έπιθυμάς γ ιά  νά πάρης τήν κλη
ρονομιά μΐά ώρα άρχίτερα. “Ας τον τόν άνθρωπο νά ζή ήσυχα 
καί σοΰ σώνο-ιν οί 150 ποϋ σοΰ στέλνει τόν μήνα ποϋ δέν σοϋ

νε-tat μέ τρόπο ευγενικό. "Αμ έμεϊς οί πρωτευουσάνοι, βλέ
π ετε , είμαστε πλέον εξευγενισμένοι πολίτες, μόνο κάμμιά 
φορά ποΰ μάς βάζουν στά Έ χ το  καί δέν μιλοΰμε.

Δέν θάοθη μωρέ μιά άλλη κυβέρνησις τέλος πάντων, έκεΐ, 
γ ιά  μόνο ρουσφέτι, είναι ποΰ θά γυρέψω νά βάνω δυναμ ίτιδα , 
σ’ αΰτό τό κα ταγώ γιο  τής ίεράς έξετάσεως τό λεγόμενο 'Έ κ τ ο

Καί ποιόν άστυνομο, διαβόλου Αΰστριακοί σάς έστειλα έγώ ; 
Καί ποϋ τόν γν<υρίζω τόν άννίρ ; Ποιός, μουρέ μπακακάοι, 
σάς πούλισε γιά πράσινο χαγιάρι πώς έγώ διορίζω καί παύω , 
ένώ πληρώνω προστίματα, ποΰ μοϋ παρουσιάστηκαν σάν άστρα- 
πές νεφελόθεν, χωρίς νά ξέρω τίποτα . Τί- γιά κνόδαλο υπουρ
γικό μέ πήρατε.

Χ τ ή
Φιλιππούπολι πήγε ένας χρυσογάδαρος άπό τή Μπόλι τοΰπί- 
κλην Κότζης X. Βουγιάς καί έφερε τό ισνάφι τών ψωμάδων 
άνω κάτω καί θέλει μάλιστα μέ τά ελληνικά του νά έξελ- 
ληνίση ούλα τά πάντα καί έτσι κατά τό νέο λεξικό του τό 
ξενοδοχεΐον τδγραψε ξ ε ν ο χ ΐ ϊο ν  καί τοΰς δικηγόρους τοΰς 
μετέβαλε σέ δ ο κ δ ιώ ρ ο υ ς .

Σ. Π. Φαίνεται νά ηναι έξυπνος Μπιρμπαντόπουλος άφοϋ 
σάς έφερε δλους άνω κάτώ , σάν κουτάβια ποϋ είστε.

Ιΐρος
μερικού; Λ αμιώτας. Είστε φαϋλοΐ καί άλλη φορά νά μή μάς 
ξαναγράψετε τάς κακοηθείας σας, τάς άτομικάς, όιότι θ’ ά- 
ναγκαστοϋμε νά ξεσπαθώσομε γενικώς καί περί όλης τής Λ α
μίας, κα ί τά πολλά λόγια ε ίνα ι φτώχια . Μή ρέπεται σάν τά 
χαμερπή τά γουρούνια σας.

Χτο\>ς
Παξούς αΰτά ποΰ μάς γράφετε γ ιά  τήν οδοποιία σας έτυπώ- 
θηκαν καί καλά σας ξεπνυτούρια.

«ί>
άστυνόμος λέει τής Σύρας κλείνει τά  καφέ Σαντάν άπό τής 
εφτά καί κάνει τήν νεολαίρα τής Σύρας νά κουρνιάζει μέ τής 
όρνιθες. Έ γώ  θαρρώ πώς κ ι’ αΰτά πολύ είνα ι, καί έπρεπε 
τά καφέ Σαντάν νά τά διώξη καθολοκληρίαν. Τόσα χρόνια 
περνούσατε δπως περνούσατε κα ί τώρα μάς θέλετε καί σείς 
κοκκό.

Ό  ’Αστρονόμος μάλιστα τής Σύρας άν θ έλη κατά λεπτώς

φτάνουν ούτε στής μπυραρίαις. Τί θέλεις τώρα καί άφησε τά 
στριφογυρίσματα.

— θέλω  νά ντυθής νά πάμε οτής Μαρουδίτσας νά τής γ υ 
ρέψω τά αίτιον τοΰ λόγου τής προσβολής;

— Α ί καί έχεις σκοπό νά κάνης μονομαχία, άν σοϋ τά άρ- 
νηθή τά αίτιον. Χ αχαχά .

— Μά, άδερφή, γνωρίζεις, δτι δηλαδή έγώ καί τόσο δέν 
κοροϊδεύομαι. Κ ατάλαβες ;

—  "Αμ μήπως έγώ ; ’Αδέρφια δέν είμαστε ; Κατάλαβες. 
Βρέ κύριε άδερφέ Μπιρμπαντόπουλε, δέν πίστευα πώς Μπιρ- 
μπαντόπουλο έπειδή καί σέ λέν πώς καί σωστός Μπιρμπαντό- 
πουλος είσαι. Πές μου καθαρά ετβι : ’Αδερφή μου Κίτσο, κάνε 
μου μιά χάρι νά πάμε εις τά σπ ίτι τής Μαυρουδίτσας ποϋ τήν 
κορτατζάρω καί μοΰ κάνει τόν βαρύ, και δχι νά μοΰ τά  στρι- 
φογυρίζης άλά Τρικούπη πώς παντοΰ σοΰ παραμβάλλονται 
προσκώματα καί προχώματα περί τήν κανονικήν λειτουργίαν 
τοϋ Κράτους, ξέρω πώς τά λέτε σείς οί γραμματισμένοι κα ί οί 
τελειόφοιτοι τών ταβερνείων καί τελειοδίδαχτοι τών μπυρα- 
οιών. Λοιπόν ποϋ σοϋ πονεϊ τό δόντι νά πάμε ; Πές μου κα
θαρά καί ξέστερα καί ξέρω τ ί μέρος θά πα ίξω .

—  Μά . .  . δηλαδή . . .  έ'τσι θέλω μόνο νά τήν εκδικηθώ . Γ 

νά τής τά  πώ κατά πρόσωπο.
—  Έ τ σ ι μίλα ντέ. Στάσου νά ντυθώ .
Ώ ς ποΰ νά ντυθή λοιπόν ή κυρία Κίτσο περιμένετε καί σείξ 

j λίγο , γ ια τ ί θά βάντι τα  καλά της τά  π ιπ ιά



Λ

νά έφαομώστ) τους νόμου; καί αστυνομικούς εγκυκλίους, γιά  
νά μή φτάσνι σ’ αυτή τήν ελεεινή κατάστασι ποϋ εφτασε καί 
ή πρωτεύουσα τής 'Ελλάς, πρέπει η νά άπαγορεψνι νά που- 
λάτα ι μπύρα μέσα στά καφέΣαντάν η νά διοχτοϋν  ̂ γυναίκες, 
ενα κ’έ'να κάνουν ένα : Ό  δε νόμος λέει, καθαρά καί ξάστερα.

Ε β ίβ α  τοΰ Τ ρ ικούπ η  πο$ μ ά ς  αταύρωβε. Β α ·  
ρατε του μω ρέ τά β ιο λ ιά  νά τ ’άκούαη ό μαακαράς

(CΔέν επιτρέπεται εις καταστήματα έν οίς πωλοϋντκι με
θυστικά ποτά νά ύπηρετώσι γυνα ίκες».

Ά ρ α  οΰν πουλοϋν μπύρα μέσα στά καφέ σαντάν ; ’Όξω 
ί) γυναίκες. Πουλοϋν μόνο καφέ. Μέσα ·ρ γυναίκες, νά δούμε 
βγαίνουν πέρα ; Πρόσϊξε καλά, κύρ άστρονόμε τής Σύρας νά 
μή τήν πάθτ,ς σάν τόν δικό μας ποϋεχασε πλέον τό μπούσουλα 
καί δέν ξέρει τ ΐ νά κάντ, πλέον.

Ή θελα  γ ι ’ αΰτά τά καφέ σαντάν καί τίίς μπυραρίαις νά 
σάς γράψω πολλά ποικίλα καί διάφορα καί λίαν κατεπειγόν- 
τω ; καί σπουδαία μάλιστα^ άλλά έπειδή Θά παραβλάψω συμ
φέροντα ανθρώπων καί ίσως διατρέξω κ ’ εγώ κίνδυνο, προτιμώ 
νά σωπάσο), άφοϋ καί αΰτή η -αστυνομία κάνει τόν στραβό.

"Ετβι άπό καμπόβοτις πέρνονταε ο ί β*θμ ο ί. Ό  
σ/οπός καβαγιά ϊεε τά jj.ee*.

Χ θ έ ς  ·
τό εσπέρα; έχάθησαν πληοίαν είς τό άναβρϋτήριον δικαστικά 
βουλεύματα, άχρηστα εις τόν εΰρόντα. "Ας τά φέοη είς τό 
γραφεΐίν μας καί Οά πάοη τόν κόπον του.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό  κύρ γιατρός καί φιλάνθρωπος κύρ Πετούσης μετακομί

στηκε στό δρόμο τοϋ Κολοκοτρώνη, ήγουν στή συνοικία τοΰ 
Κ αλαμιώτη, στό σπήτι τοϋ Σάρα καί απέναντι στό Φαρμα
κείο τοϋ κ. Α ΐγινίτου. Έ κεΐ λοιπόν κάθε φτωχός καί άρρω
στος στό ποδάρι είναι δεκτός πρός έπιθεώρησι ήγουν έπίσκεψϊ 
τής δ ω ρ ε ά ς  κάθε μέρα τό μέν πρωί άπό τή ; 7 = 8  καί ύ
στερα τά μεσημέρι άπά τήν 1— 3. Νά γιατρός καί μάλαι/.* 
μέ ολτη τήν σημασία τής λέξις καί χω'ρί; κολακεία.

φιλάνθρωπο γιατρό.

‘ Ο νέος α τρ α τά ; τοβ  Τ ρ ικούπ η  ό άπό τά  βτρ«· 
τιω τάκ ια  τ -"»ν γυμ να ιέω ν  μ έλλο ντας νά γ ίνη  προς 
απελευθέρωσε, τ95ς κο υτα μ ά ρα ς τοΰ Τ ρ ικούπ η .

ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΕΤΣΙΝΑ 
Έ ν  Π ειραεεί.

στερεότητος ώς πρόί τε τή ν  υφασιν κα ί τον χρωματισμόν, έφ’ οίς κυρίως 
διακρίνονται κα ί έξίχουσι τά  τοΰ ύφαντηρίου τούτου

Ε π ε ιδ ή  τοΰτο β λάπτε ι τήν διά τόσων θυσιών άποκτηθεΐσαν φήμην τώ ν 
ασμάτων Ρ ε τ σ ί ν α  χαί τό συμφέρον αύ^ό τώ ν κα ταναλω τώ ν , κάμνο-ύφασμα 

με 
τώ

(στημόνι καί ύφάδι) έκ δυο κλωστώ ν όμοΰ έστριμμένων, ένψ  τα  έκ τοΰ 
έξωτερικοΰ έχουσι τήν κρβχην (υφάδι) έκ μ ια ; και μόνης κλωστή? άπα λή ς, 
οιαλυομενης ευθύς ύ>: τό στρίψιμον χαλαρωθή όλίγον.

2) Οι χρωματισμοί τώ ν υφασμάτων Ρ ε τ σ ί ν α  ενϊα ι στερεοί κα ί άμε- 
ταβλητοι ένώ τώ ν άλλω ν έςαοθενοΰσι και μ εταβάλλοντα ι. εύθύς ώς τό ύ
φασμα τεθή είς τό ύδωρ.

3) Τα υφάσματα Ρ ε τ σ ί ν α  αύτά καθ’ έαυτά ισχυρά, ώς γινόμενα έκ 
βάμβακο? α ιγυπτιακού, γνωστοΰ διά τό μεγα μήκος τώ ν ίνώ ν καί τήν μ ε- 
γαλην δΰναμιν, δέν μετέχουσι ξένης τ ινό ; δλης, ένώ τά  έκ τοΰ έςωτερικοΰ 
τοιαΰτα πρός ίχανοποίησίν τω ν καί άπόκτησιν πλαστού βάρους, είνα ι ΰ - 
περβολικώς κολλαρισμένα, είς τοΰτο δέ μόνον όφείλουσιν πασβν τήν |ξω- 
τερ ικήν, ά λλά  ψευδή αύτώ ν έπ ίδειξ ιν . ’Έχει καί χ ε ιμ ω νιά τικα .

Ο ω λ ε ϊτ α ι  μεταχειρισμένη μ η χ α ν ή  (έ'μβολον) τσαγκα- 
ράδοκη. Πληροφορία! παρά τώ  Ή λ ία  Χρυσαίτη έν τή στοά 
τοϋ Ταχυδρομείου.

ί . ,· " \  * * *j τά πρακτορείο,, τών εφημερίδων πω λείτα ι χαρτί.


