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‘ Ο Χ το^ α ϊος
ένας αρχα ίος  άπό τοΰς δικού; μας Ελληνα; φιλοσόφους έχει 
γράψει ενα βιβλίο ποϋ τό λένε «Σ»-οβαίου χαρακτήρες».

Μί σα σ’ αΰτό τά σοφό βιβλίο περιγράφει του; χαρακτήρας 
τών διαφόρων ανθρώπων

Καί τοιουτοτρόπως περιγράφοντας τά θρασύδειλο, λέει, πώς 
αΰτός είναι ένας φωνακλάς, ό όποιος πέρνει θάρρος καί κα τα 
πιέζει τόν κάθε Ινα, άμ« ποΰ εχει κουστουδία μαζύ του, ένώ 
μονάχο; του δεν είναι οΰτε μιανής μπάτσας άξιος.

Περιγράφοντα; ιόν χαρακτήρα τοϋ πλέον έξευτελισμένου 
κόλακα, λέει, πώ ; ο! τοιοϋτοι άνθρωποι άκολουθοϋν τ '  αφεν
τικά τους σάν σκυλιά άπά πίσω καί γιά  τά τ ίπ ο τ α  ξάφνα 
φ ώ να ζα ν .= Ά  κύριέ μου, ά κύριέ μου, ενα δυστύντ,μα.

Καί δταν τρομασμένος γυρίζν) πίσω νά δ·?ί εκείνος δπου κο
λακεύεται, 6 κόλακας τοϋ λέει γ ελώ ντα ς ,= δ έν  ητανε τίποτα 
δνα άχυρο μπήκε στή χλαμίδα σο», και νά το. Ό τα ν  δέ κά 
θετα ι πουθενά, φυσά εκείνο; τά κάθισμα έκεινάϋ ποϋ κολακεύει 
καί τοϋ ξετινάζει τά οοϋχα δλο Ιν χωρί; νά έ^ουν τίποτα .

Δέν ξέρι.) άν περιγραφή και τόν χαρακτήρα τοϋ τ ΐ θά πη 
χ*μερ«£στατο? άνθρωπος. Ά λ λ ά  καί ά ν 'δ έν  τόν γράφνι 
έμεΐς μποροϋμε νά δώσωμε καί σ' αΰτάν τόν χαρακτήρα α 
πάνω μιά μικρή έξηγησι Χαμερπής άνθρωπος θά πί), άνθρω
πο; ποϋ έχει δλα τά ελαττώ ματα  τοϋ κόσμου άπάνο» του, νά 
■»)ν*ι δηλαδή δειλάς Ορασΰ;, καί* κόλακας έν τώ άμα σΰν όμοϋ 
μαζύ, οδλα τά πάντα .

Τέτοιος είναι ό Τρικούπης, καθαρό; θρασύδειλος άνθίωττις 
ποϋ φ»βάτκι καί άπά τήν σκιά του καί σούρνει κ·υστουδίαις 
p-αζύ του, χωρίς νά γνωρίζη, δτι ό χ&,ρακτήρας τοϋ έ'λληνα, 
οσο καί άν είναι αδικημένος, ε ίνα ι πάντοτε νά σέβεται τούς 
άρχοντάς το’> καί δέν καταδέχετα ι νά θέση ^έρι άπάνω τους.

Ουτε τών μακαοίτιδων Δεληγιώογη, Κουμουντούρου, Ζαΐμη 
και Βούλγαρη έφρουροϋσαν τά σπίτια  τους ιππε ίς  καί καβα- 
λαρέοι, οδτε δταν εΰγεναν δξω έπερναν ε υ σ ε β ε ίς  μαζύ τους 
αλλά ευγεναν καταμόναχοι ξερά κορμ(&, καί άκόμα 6'ταν υ- 
πκΡΧε  ̂ μεγαλείτερη κατακραυγή εναντίον τους. Καί ό άγα- 
νακτισμένος κόσμος τοΰς χαιρετούσε μέ σέβας.

Είνα» λοιπάν δειλός ό Τρικούπης, η καλλίτερα θρασύδειλος
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διότι εί/ε τήν τόλμη μιά φορά νά τά βάνιρ μέ τήν Ά γγλ ί®  
καί άνοιγε τάν τότε λεγόμενο χαρτηχό .ίεμ ο , ’ τών διακοινώ- 
σεων καί διωμαρτυρή*εων άπά τάν όποιο πόλεμο βγήκε νικη
τή μουντζουρωμένος.

Είναι χαμερπής, διότι άφοΰ ήθελε νά κάνγ τόν δημοκρατι
κό, μέ τά τ£ς του π τ χ ί ε ι ,  κα ί έβρισε τάν βασιλέα, δστερα 
άφο5 πρός περιφρόνησι τόν έκανε πρωθυπουργό ό βασιλέας μέ
σα στή βουλή τόν κατέβασε ένα σκαλοπάτι κάτω  άπά τάν 
θρόνο του σάν ζητιάνο,ενώ τά Σ ύνταγμα λέεΐ,πώς, σ-ή βουλή b 
πρωθυπουργός καί ό βασιλέας καί ό πρόεδρος τής βουλής στέ
κονται στό ίδιο πάτωμα ποϋ είνα ι καί ό βασιλέας.

Καί τόν σηκτηρντισε, κ « ί τόν προσέβαλε ενώπιον δλιβί 
τής βουλή; καί ό χαμερπέστατος χαρακτήρας τοΰ κ. πρωθυ- 
θυπουργοϋ μάς έφαγε τότε αΰτή τήν προσβολή, ποϋ άν -$χί 
λ ίγη  άξιοπρεπεια άπάνω του, αΰτός ποϋ μάς έκανε πρώτβ 
τάν σφόδρα δημοκρατικό και τώρα τόν αΰλοκόλακα, ίπρεπ* 
νά παρατηθ?,.

Είναι λοιπόν χαΐΛίρπής.
Είναι καί κόλακας χ α μ ε ρ π έ σ τ α τ ο ς  διότι καταδέχτηκε γ τ ϊ ς  

νά βάντ, σ .ήν έπίσημη έφημερίάα τ"υ ένα τηλεγράφημα τΛϋ . 
έστειλαν κ ά τ ι  Πυργιώ ιες ΔΙΚΟΙ του στάν βασιλέα διαψεύ- 
δοντας ^άχα τήν διαδήλωσι- ’ ξευτελίστικε λέγομε τόσο, 
όίστε γιά  νά κολακέν-/) αΰτά τά έπαρχιακά ζ ω ν τ ό β ο λ α  νά 
βάννι τά ονόματά τους μέ κεφαλαία γράμματα, σάν νά τοΰς 
έκανε τοΰ; άνθρώπου; σ τ η λ ίτ ά ς ,  δπως καί ^ναι.

Μά κύριε Πρωθυπουργέ κ « ί έξωχώτατε πρόεδρε, μέ κεφα^ 
λα ΐα  γράμματα γράφοντας τά  ονόματά μας νομ ίζει,, δτι 
μπορεί; νά φα; δλα τά πτωχά κεφάλια τή ; 'Ε λλάδας ;

Δέν έντράπηκες νά φαννις τόσο τιποτένιος, έσΰ δπως πα£ 
Οά καταντήσεις νά γλύφ-^ς καί τήν οΰρά σου σάν τ-^ς γά ττα ις  
ποϋ νομ'ζον πώς περιποιούνται ξένο πράγμα, καί γ ι ’ αΰτά 
άαα τνί σφίξης τήν οΰρά πάλι τήν οΰρά των δαγκάνουν.

Ό “ >; δήποτε μέ τήν χαμέρπειά σου, τήν κολακεία σου, 
άποδείχνεσαι πώς μιά μέρα άν πέσνις θά πέστ,ς οΐχτρώς κα ί 
έλεεινώς καί τότε πιβτεύομε πώ ; οί στη  ί/ζηις τοϋ Πύργοι» 
δέν θά σέ σηκώσουν άπά τόν πολιτικά θάνατο, εΐ τόν όποιο 
είσαι καταδικασμένος γρήγορα η άργά, καί μ’ δλα ταΰτα  
τότε έγώ ένώ σάν ξεπεσμένη επαρχία πού θά ^σαι θά ^μαι



t*$ τό κόμμά σου, διότι εννοούμε νά ήμαστε ήμείς οί ΙΙχληχν- 
•ρώποι παντοτες αντιπολιτευόμενοι καί μή πρός κακ.,φανισ- 
|t(iv σας είς τά δπέρ καί κατά σοΰ γράψαιιε.

Μέ κεφαλαία γράμματα δέν βαστιέσαι και μή χάνεσαι,καί 
Η * κάνεις τίποτα άλλο παρά νά δειχνης ,τάν έσχατον έξευ 
τίλισμόν σον καί χαμερπή κολακείαν σέ πέντε δέκα επαρ
χ ιακά  νευρόσπαστά σου, ποΰ είναι χειρότερα καί άπά κείνα 
«ου είναι στό θέατρο τοΰ Παραδείσου. Ποΰ κατάντησε.; καί 
ποϋ θά καταντήσης άκόμα.

Χ έ
ίιάστημα  7 μηνών, ώς την πρώτη δηλαδή\ Ιουνίου πεοασυ.έ- 
νου οντος τοϋ τρέχοντος χρόνου συνελήφθηκαν καθ’ δλοτό  
κράτος έπί τοϋ παρόντος μόνο δ ύ ο  χιλιάδες κα'ι 775 φυγό- 
δικοι κα ί φνγοποινοι. Φαντασθήτε τώρα πόσοι άλλο·. υπέρ 
κα ί παρα τόσοι μένουν όξω.

Αυτό είναι ένας έπαινος γιά  τό υπουργείο, διότι όποιο; έγ- 
κληματισε πρεπει να τιμωρηθή, γιά νά μαθη νά συμμαζεύε
ται άλλοτες άλλά ό μεγαλείτερος έπαινος άνήκει καί προσή- 
κει χρή καί δή είς τόν κ. Μπαϊρακτάρην ο δποίος εσυνέληψε 
στήν περιφέριά του χίλιους τρακοσιους καί 42 ενωαατέους.

Νά μπαϊράκι μιά φορά, καί ό'μως τι παράξενο μεθαύριο γιά 
τό ευχαριστώ νά τόν βάνουν σέ άποστρατεία.

Τωρα άς ερθιομε και εις ενα άλλο πολιτογραφιακό ζϊίτημα.
Αΰτοί οί συλληφθέντες 2,7 75 ώς τόν ’Ιούνιον ποϋ θχ ηναι 

τώρα τρεις χιλιάδες καί άβάντζο, ό'λοι αυτοί λέμε είναι πο
λ ίτες , εργατικός κόσμος, εκ τών οποίων οί περισσότεροι είναι 
οικογενειάρχιδες, άρα έχομε ο/.λαβωμένο πλέον σας καί πα 
ραπάνω άπό δ έ κ α  χιλιάδες γυν^.κόπχιδα πάσχοντα.

Πόθεν σας παρακαλούμεν προέρχονται δλα αυτά τά εγκλή
ματα  ; Τά περισσότερα άπό πηλιτικά π^θη.

Ίόοΰ λθιπόν πγοί είναι οί διαφθορείς τοΰ Ααοΰ. "Οπιος 
ίήποτε δπως πάη δ Τρικούπης έν τώ  δικαίω του θά καταν- 
τήση νά φυλακώση δλη τήν Ε λλά δ α  ώς ποΟ νά φτάση νά η
ναι δλη ή Ε λλάδα  οξω τών φυλάκων κα ί αΰτός μονάχος του 
®τ’ άνάκτορα τοϋ Καρμπουλά τά όποια θά τοΰ τά ένοικιά- 
σωμε καί ιδιαιτέρως επειδή τά συνείθησε δπως έγώ -ό ’' ί ί χ τ ο  
γ ιά  μισή ώρα. Α μήν.

Έ λ λ η ν ί ί ί )  « φ ί λ ε ΐ ϊ .
Βρήκε δ στραβός κατήφορο, /.αί στραβοί κουλοί στόν άγιο 

ίγ ιο  Πανταλεήμονα.
"Ερχονται μερικοί μέ δυό κόλαις'γραμμένο χαρτί στό χέρι 

Χαι σοϋ λέν := Ν ά  τό τύπωσης Κλο αΰτό= (δηλαδή νά γεμίσης
δλο τό πατσαβούρι), καί νά μοϋ κρατήσης κα ί δ έ κ α
φύλλα , ήγουν θεωροΰν πώς μάς υποχρεώνουν μέ δ έ κ α  λεπτά 
άσε δέ κάτι άλλους πού μάς φέρνουν δλάκεραις δικογραφιαις
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Ά φοΰ ντύθηκε ή αδελφή τοΰ Μπιρμπαντόπουλου κυοία 
Κίτσο μέ τό χρυσό της τό παπάζι, φορούμε (Κ αλαματιανά), 
με τό κοντό της τό σεβαστό φουστανάκι ένα δάχτυλο μο
νάχα άπό πάνω άπό τή γή ποΰ μόλις φαινότανε τό τακου- 
νάκι της, φορώντας τά γάντια  της καί ξεφουμέρνοντας σάν 
φουρκισμένη ποϋ ητανε, είπε στόν άδερφό της :

— Εμπρός, σήκω, πάρε τό κα·^λο σου.
— Μά έσΰ, άδερφέ μου είσαι πολΰ φουρκισμένη, δέν πρό

κειτα ι νά πάμε ν* άνοίξωμε καυγά , άπλώ{ θά πάμε γ ιά ’ έ
π ί σκεψι.

—  Είναι διαφόρων ειδών επισκέψεις.
—  Νά ξέρης πολΰ καλά , δτι δταν πάν γιά  βίζητα σέ ξένα 

Σπίτια δέν μπορούν νά γίνουν λόγια .

καί μάς λέν μέ τή μεγαλείτ«ρη αφέλεια Ό τα ν  Οά βγή τό·
φύλλο κράτησέ μου £·.α καί σοΰ τό πληριόνω.

Βρε κεραταδες τής διατριβαίς ποϋ στέλνετε χαί τά γράμ
ματα άν τά τ^πόνατε σ’ άλλαις εφημερίδες θά σάς επερναν· 
τήν μάνα καί τόν πατέρα σας καί σεις έχετε τήν άδιαντροπιά 
νά λέτε κρατάτε μου δύο φύλλα, σάμχ-,ις νά μάς υποχρεώ
νετε κιόλας. Στραβομό έχετε ρέ, νά πάρετε δσα θέλετε άπό 
τόν δρόμο i ictir.

" ί ίν α ις
μεγάλος αστρονόμος μιά φορά στήν Εΰρώπη έκεϊ ποϋάστρο- 
νομοϋσε τά οΰράνια, βλέπει ξάφνα καί ενα μαύρο άστέρα νά 
περνά. Μένει μόνος του εκστατικός και θαυλιαζει. Ξανακυτ- 
τάζει. Ό  μαύρος άστέρας έφαινότανε πλέον καθαρά καί έ
μοιαζε σάν μυϊγα . Τρέχει λοιπόν κα ί τηλεγραφά σ’ όλον τάν 
χόσμο :

.Α νακάλυψα  νέον άστέρα μ .ν ε γ «β ιδ ή .
Ό  κόσμος κ^ταρχάς έξεπλήχτηκε, ύστερα είπε πώς 

τρελλάθηκε ό αστρονόμος καί δέν ξέρει πλέον τ ί τοΰ γ ί-  
ννται.

Καί πραγματικώς μέσα στό κιάλι τού ά στρονόμβυ μας ε ίχ ε . 
πέσει μιά μυ ΐγα , τήν δποία εκείνος τήν πήρε γιά  νέον μαύρο 

β ιΰ ις  άστέρι.
"Ετσι τό πάει καί ό Τρικούπης τώρα. “ Γστεοα άπό τόσους 

φόρους, τόσους γογκισμούς,· τόσα βάσανα, τόσα χαντακώ 
ματα , τόσα ξεθεώματα ποϋ έλεγε τινάς πως θά φέρη τόν 
χρυσό αιώνα στήν Ε λλά δ α , ξάφνα χαλά τόν κόσμο, πώς άπό 
δλαις της εισπράξεις τοΰ κράτους καθ’ όλο τάν ypovo έπερί- 
σεψαν 250 μόνο ψωροχιλΓάδες δραχμαίς.

Δηλαδή πήρε τήν μυΐγα  γιά άστέρι, καί μάς παρουσιάζει, 
μυιγοειδή πλεονάσματα, χωρίς νά σκεφθή πώς ώς τάν Ρε
νάρ. θά ηναι καί χρεωμένο τό κουβέρνο.

λο ιπόν γιά  250 μόνο ψωροχιλιάό'ες έφέρθηκε ώς τοίρα όλη 
ή Ε λλάδ α  άνω κάτω ;

Ά μ  ευλογημένε, άν ήτανε έτσ ι, δέν μάς τολεγες, νά μάς 
άφινες στά ίδιά μας ήσυχους, καί νά βγάζαμε μαντυλάκι 
νά σου μαζέψωμε όχι 250 χιλιάδες άλλά μελλβοϋνι.

Μέ μυΐγες πολεμάς νά μάς ξυπάσης.
Ή  πληγαίς ποϋ μάς άνοιξες δέν θεραπεύονται μέ σάλιο, 

θέλουν καφτιρίασμα καί πάλ ι νά δούμε.

Ι^ ιχ ρ ά π ο ν α .
Πρός τόν κΰρ Ν. Περόπουλον, δέν τά βγάζω , άδεφέ μου τά 

γράμματά σου καί ούτε καταλαβαίνω  τ ί θέλεις νά μάς πής. 
Νά ήναι έτσι μπερδεμένα, ώς καθώς λέει καί ό φίλος μας 
Νταλέκος.

—r θ ά  τό ΐδοϋμε  ’Εμπρός.
—  Ά ν  ηναι έτσι νά ρεζιλευτούμε, τότε δέν πάω.

1 —  ’Εμπρός, καί δταν σοΰ μιλώ ’γώ πρέπει νά μ ’ άκοϋς
γιά νά μάθης άλλοτες νά σέβεσαι τήν άδερφή £ου, χήρα γυ
ναίκα, καί νά μή θέλης μέ τής ψευτιαίς σου νά τήν κα ταν
τήσης μεσίτρα σου. ’Εμπρός

—  Σ ’ έπισαν πάλι τά  νεύρα σου;
— Έ γώ  νεύρα δέν έχο>, είμαι πολΰ καλά κα ί μή συγχίζε- 

σαι. Εμπρός.
—r Α ί, καλά καί τ ί θά πάμε νά κάνωμε ;
—  ’Εμένα ρωτάς ; Σύ μουπες νά ντυθώ καί ντύθηκα «ά 

πάμε, νά ζητήσαμε, ώς καθώς είπες λόγο γιά  τήν προσβολή 
ποϋ σοΰ'κανε vj Μαρουδίτσα τό πρωί καί_ σούκλεισε τήν μπόρτα 
τοϋ μπαλκονιού.

—  Ν αι, πολΰ καλά, άλλά δλα αΰτά πρέπει νά ποθούν μέ 
τρόπο ετσι δηλαδή πλαγίω ς.

—  Π λαγίως η όρθια αΰτή είνα ι δική μου δουλειά, δέν θά 
μέ μάθης σΰ τώρα τόν τρόπο.

—  άλλά , νά έ'τβι κάμμιά φορά παρα©έρεσαι-,'χί £rr 
j λαδή πετάς κάτι λογάρες ποϋ δέν έ'χουν τό τόπο του;.

9

1 ίαπας.
*0 Παπαμχυρίκιος πού είναι στήν Ίσμαηλία , βγαίνει λέει 

^εοίπατο οξω μέ μιά Κχτϊνα χαί πηγα ίνει στά Χ αΙούζα, χαί 
επειδή γ ίνετα ι κοινό σκάν.αλο ίχουν σκοπό νά τόν κάνουν εΰ- 
«εβέστατον μέ κάνένα *ν>σε» ή  παλούκι τοϋ ξακουστού μας 
Καζάζη καί ταύτα  πρά; γνώσιν τοΰ δεσπότη τής Σμύρνη* καί 
κάτι άλλα.

**ίχουν
δά καί στά Βουρνόβα τής Σμύρνης £να σύλλογο Ό ρώοι/ ι άλλά 
*ΰτό; κατάντησε χάβρα, άλλος τραβά γιά τόν Λάζαρο κ ι’ ά λ 
λος γ ιά  τήν Φανερωμένη, καί άντίς γιά  συζητήσεις κακαρί
ζουν σάν πετεινάρια καί διαταράζουν τήν γειτονειά πού νομί
ζουν πώς κάθε ώρα τσκκόνονται. Ά μ  ρωμνοί δέν είναι ;

ΤΑ μάς γράφουν πώς φαρμακώθηκε καί ένας πζληόγερος, 
γ ι α τ ί 'δέν τάν ήθελε ή γρηά του. Βρέ τ 5 είν’ τούτα ;

3 ΐ ρ ό ς
τόν κΰρ Δήμαρχο τού ΙΙεραιχ. Νά ορίστε πάλι, παράπονα 
εναντίον σου, δέν φτάνει λεει b δρόμος τής άκτής τοΰ Μιχ- 
ούλη ποϋ είνε στενός κχί περνά καί ο ίππβσιδηρ 'δρομος, καί 
περνούν χαί χ ίλ ια  δυό κάορα, άλλά τοΰς τόν άποβούλωσες 
άπό ντίμ~εντ υς καί σΰ μέ τά χαλίκια  ποϋ έχεις ρίξει σάν 
κάστρα δεξιώθεν καί άριστερώθεν, καί έτσι οί άνθρώποι ΰπο- 
φέρνιυν τά πάνδεινα ενώ εσΰ ρουφάς τό ποϋρό σου τά αφορο
λόγητο άξένιαστα. "Άν ή δουλειά τοϋ Δημάρχου είνε γιά  νά 
λέγετα ι άπλώς Δήμαρχος χωρίς νά κάνη τίποτα  προς εΰκο- 
λία ίσα ίσα τοϋ χαμάλη Ααού, του ξ ^ ίπ ό λ ο τ ο υ , ποϋ κα£- 
χάσαι πώς τόν εΰγανε Δήμαρχο, τέτοιος Δήμαρχος γ ίνετα ι 
καί ό ρήτορα; Κώστας, ΐ  οποίος θά έχη τά έλάχ.στον, τό 
προτέρημα νά βγάζη * καί λόγους δταν έρχεται κάνένα επ ί
σημο πρόσωπο, κατά τήν άζία του πεντάρικο χα» δεκάρικο, 
καί όχι νά λέη ::πλώ ς= Κ αλώ ς ο ρ κ ίε ς .

l ic it ,
κατά τά φαινόμενα τρϋ ζωόδιου ο δήμαρχός μας πάει νά ά- 
θωωθή, «■‘στωντας μέ τά νά είπε τάχα  δ είσαγγελεΰς τού 
Άρείου Πάγου πώς δέν υπάρχει άφορμή κατηγορίας περί διά 
πλαστό νραοί'/ς.

Έ γώ  ού μή πιστεύσώ άν μή ίδιο. Ξέρετε δέ τ ί πράγματα 
είναι αυτοί /: δικασταί. Σέ σφάζουν μέ τό μπαμπάκι, λέγον
τας πώς έτσι τά λέει δ νόμος. Ά ς  περιμένωμε τέλος πάντων, 
καί ήθελα ί  λλοιώτικα νά σάς κουβεντιάσου, άλλά άφοϋ βλέπι·, 
πώς τής Ε λλάδας ί) φυλακές γέμισαν, τ ι θέλω νά πώ έν» 
λόγο πάρα πάνω νά μέ τουμπανιάσουν καί μένα χειμονιάτικο 
καιρό μέσα. Κ αλλίτϊ3α , σιω;.ή καί άς μάς πέρνουν γιά  χου 
τούς.

—  Εμπρός. Καί νά πάψη 5; φλυαρία. Δέν θέλω πλέον νά 
ακούσω τίπο τα . ’Εμπρός.

Ό  Μπιρμπαντόπουλος εδώ είδε πώς ερχότανε ζαβά τά 
πράγματα, μ’ άλλη ιδέα ήθελε νά ’πάρη τήν άδερφή του νά 
πάν σέ έ 'ίσκ εψ ι τής Μαρουόίτσας καί άλΛοιώτικο δρόμο πήρε 
τό καράβι, χντίς γ ιά  πρίμα πήγαινε πισόκωλα.

Μ’ δλχ τχΰτα  στά στενά πού βρέθηκε θέλοντας καί μή θέ
λοντας σηκώθηκε καί λέει στήν άδερφή του.

—  Τουλάχιστο νά πάω μιά στιγμούλα νά ξουριστώ.
—  Δέ* είναι άνάγκη, χτες ξουρίστηκες, δέν είσαι κάνένας 

βασιλέας νά ξουρίζεσαι κάθε ’μέρα, έπειτα δέν θά πάμε νά 
’δοΰμε κ . μμιά νύφη, νά τήν δής καί νά σέ δή ; Έ μεϊς Οά 
πάμε έτσι πρός άπλή έπίσκεψι. Εμπρός.

Κατέβηκαν κάτω , άμα δέ ποϋ ξεπόρτισαν, ή Κίτσο άρπαξε 
τόν άδερφό της άπό τΟ μπράτσο γιά  νά μή τής τό κάνη στρι- 
ψόνα. Στό δρόμο λέει δ Μπιρμπαντόπουλος :

—  Α ληθ ινά , άδερφή μου, πάμΓ νά δούμε μιά μαλλιαρή 
γυναίκα ποϋ έφεραν τής προάλλαις, μέ κά τ ι φείδ ια, μέ κάτι 
πανοράματα. Δέν μπορείς νά φανταστής τ ι  θαυμάσια χαί 
υπερεξ£σι:< πρχγματα είναι καί μάλιστα ή μαλλιαρή *

—  Ό ).κ αΰτά μπορούμε νά τά  δούμε χαί στόν γυρισμό.

Τ ό
ξέρετε δλοι πλέον δά πώς τον βουλευτή Λεβίδη τόν στρίμω- 

στό φρέσκο γιά  20  μέραις έπειδή, λέει, είπε πώς δ Νο
μάρχης είνοι τρελλός.

Τέτοιο; άνόητο; είναι κ ι’ αΰτός, ποϋ δέν έλεγε στό άικα- 
στήριο είπα= ·ξείπα= πέρν(ο τόν λόγο μου πίσω. Ά λ λά  ελα 
πού αΰτά τά διαβολοδικαστήρια δέν παραδέχονται τό είπα
V ~·τα.

Τέλος· πάντων καλά πάμε ώς ποϋ νά καταντήσουν νά χώ- 
σουν δλη τήν Ε λλάδ α  μέσα, είς τρόπον ώστε νά κάθωνται 
πλέον χνχπαυμένοι οί δικασταί χωρίς δίκαις, καί νά συζητούν 
περί ρωμαϊκού δικαίου δχι πλέον πώς νά μά ; μπάζουν μέσα, 
άλλά μέ "̂ ί τρόπο νά μάς βγάνουν οξω. Γένοιτο.

θ έ λ χ μ ε
νά μχθενζμε ένα πράγμα παράξενο πώς μπορεί νά άποπα^α-
ξενευτή.

Ηγουν. Ό  ίπποσιδηρόδρομος είναι ιδιωτικόν εργον, ιόιω- 
τ·κή έπ ινε 'οησ ι,κ ΐίε ίνα ι ίσα ίσα δ σκοπός τοϋ ίππο σιδηροδρόμου 
είνε πρά; μεγαλείτερη εΰκολία τής συγκοινωνίας τών πολιτών 
κχί δέν μπορούν οΰτε οί ίδιοι ιδιοχτητες νά αποβάλλουν κά
νένα μά κουτσός μά στραβός μά γυμνός μά ψυ:ιάρης είνα ι, 
φτάνει νά πληρώνη.

Μέσα δέ στόν ίπποσιδηρόδρομο δέν εχει κΚ είς τό ά ικ*ί- 
(,ιμκ νά κάνη σέ κάνένι», επιβάτη 'ίήν ελάχιστη παρατήρησι 
εκτός έκεινών ποϋ τάν διευθύνουν.

Τώρα είναι έ'να άπορίας άξιο, ίσως οί κύριοί μας αρω μ ατι
κοί, μεοικοί δηλαδή, άνάλαβαν χρ^η πορτιέριδων τού ίπποσί- 
δηροδρόμου καί άπαγορεύουν σ ^ ΰ ς  στβατιώτας νά μπαίνουν 
υ,έσζ, σάματις νά ήναι τοϋ δημοσίου σάν της καρρότσαις πού 
είχαν. ‘

Οί στρατιώται γ ι ’ αυτό παοαπονοϋνται καί έχουν δίκαιο,
\ άλλά έχουν καί άπό τά άλλο μέρος άδικο, διότι ώς καθώς φα ί

νετα ι, δέν τής συμφέρει τής έταιρίας νά γεμίζουν τά βαγόνια 
της μέ μιά πεντάρα, ώστε βάνανε τοΰς αξιωματικούς νά 
βγάζουν τοΰ; στοατιώτας οξω καί λίγο λίγο Οά δώσουν τών 
τών κυρίων αξιωματικών μας καί τό ξυστρί στό χέρι νά π α 
στρεύουν τά σίδερα καί νά περνούν γ ιά  άμοιβή τους ==> Μιά δε- 
κ.'ρα στά δλα.

Γ ιά
τ>.ν διευθύντρια τής γ '.  δημο-ιικής σχολής κ. Κουτσογιάννη 
μας γράφ υν κάτι άνοησίαις καί κοντά σ’ αΰταίς δτι ί; κυ- 
ραΐς δασκάλαι; τήν παρακαλοΰν νά τής βάνη κάνένα άρνΐ 

• -τά οούρνο και νά τής τσουμπουσιάση σέ κάμμιά έξοχή. Καλά, 
?.ς περιμένουν νά σφίξη δ χειμώνας πρώτα ^ηά νά μπορούν -̂ ά 
τά χω νέψου.

— Μά θά κλείσουν, .καί μάλιστα θαρρώ πώς φεύγουν σή-
μ -^ ·

— Κατευόδιό τους. ’Ά ς  λείπουν κουβέντες, παρακαλώ, 
■//Λ δέν έχεις νά κάνης μέ κάνένά πα ιδάκι. Εμπρός’ "τάν 
δρόμο μας.

— Καλλίτερα νά μήν έσωνα ποΰ σού τό είπα.
—  Κ’ εγώ ποϋ τό άκουσο·. Έμτ.ράς.
Ό  Μπιρμπαντόπουλος είδε πλέον πώς δέν ύπαρχε τρόπος 

ξεφυγής κα ί ακολουθούσε τήν άδερφή του ώς τράγο; επ' σφα
γή·'·

Στά δρόμο δέν ξαναμίλησε τ ίπο τα , έβανε τά καπέλο του 
ώ ; τά μάτια  του κα ί δλο ξαναστέναζε. θέλησε νά πάη ν ’ 
άνάψη τό πούρο του άπό ένα καπνοπωλείο, άλλά η άδερφή 
του τοΰ είπε ξηρά ξνφά ί

—  Δέν περάζει, κάνε κα ί λ ιγα  λεπτά  χωρίς τσιγάρο, τάνά-' 
νάβης έκεϊ που θά πάμβ.

Τέλος έφτασαν στής Μαρουδίτσας τό σπήτι. Χτυπούν, 
μπαίνουν μέσα, κα ί ρ ίχνεται ή μιά στής άλλης τήν αγκαλιά 
καί μεθαύριο τά  καθέκαστα νά δούμε τ ’ αγκαλιάσματα ποϋ 
κατάληξαν.



Λ

ϊ^ υ ρ ε α
Ν6γρεπόντη. Τό πα ιδ ί ποΰ είχατε ίοΟΪ. πρότερζ * .θ ε  καί 
παραπονευτηκε μέ δάκρυα στα μ άτι*  πώς το5 χατακρατίτε 
45 ίραχ. ως καί τά φτωχά ροΰχά του. v . f; ^σο  £. ^  

ποϋ μπορείτε γ ιά  έ'να σουαρέ νά ξοδέψετε χ ί λ ι ε ς  
όραχμαί;, βρίκατε ν’ αδικησητε τό φτωχό παιδί ;

Δός τε του τό δίκαιο του και 6 βεος δ ε ν  Οά V  άφήση μέ
?· να Λεινάσης, η δέ άλλοιώς θά σέ καταραστοδμε ν’ ά#- 

ρωίτήσης καί νά τ ί, ;  φά; στό στρώμα.
K y ' i

πλοίαρχε τή ; άτμοημιολία; Σύρο;πιϋ β ρ ίζ ε τα ι άραγμέ«η «τή  
Ζάκυνθο, παραπονάται,^λέει, τό πλιίρωμά σο», «τ ι τού; βρίζεις 
καί δτι δ ΰ-τηρετη; ποϋ εχει; είναι ενα ; ραδιούργο; καί Οα 
φεοτι τό πλήρωμα άνω κάτω , δπω ; εφερε καί τ ΐ ;  θ έσ ,αΜ ας , 
όπβυ δμω; τόν κατάλαβαν καί τόν ε'στειλζν άπό κεΖ ποΰ ηίθε 
ξΐίλβφορτωμίνον Τέλο; πάντων κυβερνήτη; άνθρωπο; σΰ, βέ
βαια Οχ ήται άξιοπρεπής καί ισ:ος τ ά παράπονα προέρχονται 
Χ 1&  μηδαμηνέ; α '.τ ια ι;. Ξερω γ ώ  πάλι, ά ν  ■§ναι καί αλή·ει* .

Ό  κ ύρ ιο ; β Λ λ ο γ ίζ ε τα ι «<5ς Οά φχιζχαχ  τό  ρ εμ  
π ο ύ μ η λ ιχ ο .  

Ο ι Γ ϊλ α ξ κ δ ιώ τ ε ;
παραπονοϋνται εναντίον τοϋ βουλιακτοϋ των Α Π αρ*Λ ιί χοϋ 
άφοϋ τοϋ; φιλούσε τής κατουρημένες ποδιαίς των χ*1 τον 
εδγανχν βουλιαχτή, τώρα πήγε καί κάθισε στήν Ά μφισσα  
κα ί άφησε τά σχολειά του; χωρίς δχσκάλους καί ακόμα φο
βερίζει πώ ; θά τού; τά κλείση. Νά ,3ονλιαχτή< φωτοσβέστης 
μιά φορά, γ ι ' αΰτό καί θά τόν ξαναβγάνουν άπ* τά μ *ϋ 3« .

XV*
καί ενα νόστιμο. Ό  κΰρ Εισαγγελέας τ ί ;  Λάρισσκς περι
οδεύω'/ πρός επιθεώρησι τών κατωτέρων δικαστηρίων έφτασε 
σώό£ κα'^άβλαβής καί εις τά Ά μ πελάκ ι*  τη : Θεσσαλίας, δ
που τόν ξένισε ό κΰρ δήμαρχος. Έ κεΐ λοιπόν τοϋ κατέβη καί 
δ ιάταξε τόν γουρουνοδίκη νά τοϋ πάτρ’ τά βιβλία του νά τά 
επιή^ωριίσιρ, ο δε γουρουνοδίκης έστωντας μέ τά νά μη τά 
βηκώνε δλα τά φόρτωσε ε:ς εναν γάιδαρον τοϋ δνου, ηγουν τά 
συμβόλαια, τά βιβλία τών μεταγραφών, τάς αποφάσεις καί 
λοιπά καί ούτως τό γουρουνοδι.-ε^ν δλάκεεο επί δνου μ ετα 
φέρθηκε ε:ς τοΰ; σεβαστούς πόδας τυδ κ Ε ισαγγελέα, τών 
κατοίκων τ ταυροκοπουμένων καί μερικών τούρκων ξεκαρδιζο- 
μενων άπό τά γέλοια. Καί είναι νά μ·* γελά τινάς ακούοντας 
τέτοια παράξενα πράγματα. "Εχομε λοιπόν τώρα καί κινητά 
ειρηνοδικεία. Μή χειρότερα.

Έ ν α ς
κ. Π α χ α δ ο ^ 'ν η ; μα ; βρίζει, διότι δέν?το5 τυπώσαμε ενα 
γ?ά ·̂ί/-·  ̂ του, θάθαρρ/, φαίνεται τά επαρχιακά ζωντάβο>ο πώς 
^-δνο τό δικό τοΊ^Χράμμα υπάρχει καί δεν ίρχεται τά ζώον
να
X

» ν  i ι---  ΓΛ. ι ν  SpW.
ά τό φορτώσωμε “ εντακδσαις χ ιλιάδες ασφράγιστα γράμαατ 

άτύποτα. Βp ir t κ:'·1 ^  ν* χ ο ρ - ά τ ό  στόμα σου.

*'3ζε ι5 μοΟτρα νά μ έ  βλέπης μαακαραΐ$ι- 
ααμένη  βουλή  ; *

Κυρ
Ιίιχάλη  Τσάκωνα πήγαινε καυμένε καί δώσε τάς 106 δρ. στόν 
φυλακωμένο Καλογερά ποϋ σοΰδωσαν οί συγγενείς του νά τοϋ 
δώστ,ς καί τ·ϋ  τάς καθυστεράς ακόμα. Τί διάβολο μπάς καί 
θαρρείς πώς θά γεννήσουν έν δσω τάς κρατείς άπάνω σου, 
μόνο βάρος σβϋ δίνουν καί τίποτα παραπάνω εκτός άν £χη< 
αλλο σκοπό ποΰ δέν τό πιστεύομε ποτές.

Ό
Δήμαρχος λεει της Κ αλαμάτας, δ αστρονόμος καί δ βουλευτής 
Φλέσσας είναι άλλοιωτικοι άνθρωποι, κριί μάλιστα οί δ«4 
πρώτοι ο; όποιοι άφοϋ περνούν καί φυλακώνουν αθώους πολί- 
τας καί του; δέρνουν καί καλά καλά. υστέρα τοΰς άπολάνε 
καί τοΰς γυρεύουνε παρντόν. Πάλι καλά, έμεϊς έδώ ττ,ς τρώμε 
χωρίς νά μας γυρέψω κανείς οΰτε παρντόν ούτε συχώρεσι.

Κί>ρ
Μοίραρχε τή ; Κέρκυρας αΰτός δ νοματάρχης Φωκίων Σαράφης 
εμπ^ρ.ύεται τοΰς μιστούς τών χωροφυλάκων, διότι πάει καί 
έξαρρρώνει τά χαρτονομίσματα’μέ 3 τοϊς έκατά πρό; οφελός 
του κ α ινο ύς  φορτώνει δλο δεκάρε;, ώστε οί άνθρωποι άν τοΰς 
τύχτ, καί τίποτα ίιπηρεσία δέν ξερουν τ ι νά κάνουν, τής γ α 
ζέτες τους να φυλάν ποϋ τούς φορτώνει, η τήν δουλειά τους. 
Αλλο; πάλι σουφρατζής. Μίλα του κύρ Μοίραρχε νά πάψη 

αυτί) την καλπονόθεψι διότι θά σοϋ τό πούμε καί θά τόν τ ι 
μωρήσεις. Ά ς  ηναι.

A t ,  χαμχλη . Α α έ , ξύπνα. 
— Β*έ άατονε χαί καλά ρ ο υχ α λ ίζε ι.

Τ ρ ίξ ε τε
a'l‘ χοντί εΐ; τό σπήτί μου κι' παραπλε’ρω.; iro τ4 (τττ,τι
του Η.:ωι,ν οη-λάρχου Πανιγή KufUxoS πρό; τήν γω ν.α τό μαγαζί άνοι- 
czv ο·. αί-Αφοι^Φύτιζι. ΑποΟηκη άπό διαιρορα γιαλ'./.i π;*τι*α χϊΙ λάμ- 
Tti, οπου βωτοΰν σ*·. ήμίρ». Kal γιαλικ* *!που δεν σπάζουν πο:έ ίχτό; 
εαν πε ϊουνε από τα χές'.α γίνονται χίλια κοαίΐΛ καί τα πουλάνε σέ με
γάλη φτινια. ’(’,πί,γα καί Ιγώ καί Ιψούνισα και μοΰ Ιόάνηκαν πολύ <ρτειν3ι 
για πηγαίνετε καί σείς να δοκιμάσετε γΐ7 μι? ôfcE.

ΙΙωλεΙταο μεταχειρισμένη μηχανή  (Ιμβολον) τσαγκα- 
ραόοκη. Πληροφορία·, παρά τώ  Ή λ ία  Χρυσαίτει έν τή στοά 
τοΰ Ταχυδρομείου.


