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Ο ί  χ ρ υ σ ο γ ά ϊ α ρ ο ι .

Ά  ρ  & ρ  ο  δ ε ύ τ ε ρ ο .
"Είπαμε δ-rt πρώτο αμα που ήρθατε στήν Ε λλά δ α  μας επε- 

« * τ ε  άπάνω ο' αυτή σάν τά  κοράκια καί τής άνοίςατε *ίου- 
Ι .ε ια ίς ήγουν δουλειαίς μέ φουνταις- ( ( ,

Π α*ασάξατε τήν πολυτέλεια , τήν ακρίβεια και ίήν αχρ»- 
ί τ η τ α ,  κα ί τά  ίπο ΐα  Οά σάς τά  άποδείξωμε μέ τό νύ καί με 

σίγμα άλλοτες- 
Τίόοα άς τραβήξο>με την αοαδα μας.
Ό  φιλογενέστατος κ. Τσιγγρός τ ί ήτανε στην Πόλι ;
"Ενας χαβιαροχανίτης, ένας ποϋ ζοϋσε μέ τό : Σας πουλώ

-ε£σ* κομματάκια. · >
"Ήρθε ’δω μέ τά λ ίγα  του χομ μ α τάχ ια , καί σαν επι/ειρη- 

μ α τ ία ς  άνθρωπο: ποϋ είναι χώθηκε μέσ’ τά δλα ν’ άρπάξη τό
Λαύριο. . * * . · >  >

"Ανοιξε τότες, καθώς θυμάστε ό φοβερος πόλεμός ενάντιον
-τ«ϋ άλλου ξένου χρυσογαδάρου τοϋ Σερπιέρη, ότι μας τρώει
«τον θησαυρό τοϋ Λαυρίου.  ̂ ;

*Λρχισαν η αναλύσεις τώ ν σκουριών. Ά λ λ α ις  αναλύσεις, 
εδώ τής βγάζαν πώς περιείχαν τόσα μιλλιούνια χρυσάφι αλ- 
λ « ι ς  αναλύσεις στά Π αρισα 'μ5 ? τής εΰγαζαν τρακόσαις χ ι
λ ιά δ ες μ ιλλιούνια, άλλαις στό Λονδίνο, πεντακόσαις χιλιάδες 
χα\ αλλαιςστό Μπερλϊνο Ινα μελλιοϋνι εκατομμύριο χιλιάδες 
μ ιλλ ιούνια .

Κοντά σέ αάς μ ’ αύτα ίς τής επίσημες εκθέσεις των Ακα
κ ι ώ ν  τής Ευρώπης πήγε νά τά  χάση καί ό Σερπιέρης μη 
-χωρίζοντας πώς διάολο είχε τόσο θησαυρό τοϋ Κροισου στα 
yep ix  ·τ'οι> /ωρίς νά τόν ξέρτρ.

«Τ»ωναίς άπό ’δώ, εμείς ό χαμάλης Λαός, φωναίς από κει 
τ( βλακοεφημερίδες, διαδηλώσεις, αντάρες στη βουλή, ανάστα 
c θ εό ς , ώς ποϋ αναγκάστηκε ο Σερπιερης και μάς πέταςε^τόν 
θησαυρό τοϋ Λαυρίου στά μοϋτρα, αφοϋ εννοείται ί ’-χε  ̂αυτός 
■πιώτα καλά θησαυρίσει καί μάς άφησε τής α χ ο Ό ρ γ ια ίς .

Τ ι είχε συμβή ; Νά. ’Ενώ ό Σερπιέρης πολεμούσες* κρα
τήσει τήν περιουσία του διπλοματικω τώ τρόπω, ηγουν με 
g l c i  τής ’Ιτα λ ία ς , e Τσιγκρός έξόδευε δ ,τι ειχε καί δ ,τι δεν

ε ί ν ε  δωροδοκώντας τους χημικούς τής Ευρώπης καί της Ελ
λάδας  έχοντας βοηθούς καί τούς άλλους χρυσόγαόαρους τη ς  
Πόλις καί έτσι άρπαξε τό Λαύριο τοϋ όποίου οί θησαυροί βγή
καν τόν ίδιο χρόνο άνθρακες.

θυμάστε δά τότε πόσοι νοικοκυρέοι έμειναν ξεβράκωτοι, 
πόσοι αύτοσκοτώθηκαν στό σιδηρόδρομο,_ποσοι πνίγηκαν στό 
Φαληρέα καί πόσοι κουζουλάθηκαν μέ τής μετοχαίς του^Λαυ- 
είου καί u.’ ολίγα λόγια τ ί φτώχια έβρεξε στήν Έ λλάόα  τό
τες, γ ια τ ί καί οί φ-ωχώτεροι άπό όλους μας πωλούσαν τά  
διαμαντικά τών γυναικώνέ τους γ ιά  νά πάρουν μετοχαίς.

Ό  Τσιγγρός, σάν έξυπνος ποϋ ήτανε καί είνε έσυλλογίστηκε 
νά ρίξε) στάχτη στά μάτια  τοϋ κουτοϋ Λαοϋ,  ̂καί εκανε τό 
φτωχοκομείο γιά  νά μπάσ^ μέσα δσους φτωχούς καταντησε 
αυτός ό ίδιος μέ τήν κατεργαρία τών μετοχών τοϋ Λαύριου.^
Λ Καί λέγαμε τότες δπως καί τώρα, νά b Τσιγγρός μάς φτει* - 
νει Φτωχοκομείο.

Όσο έσαβούρονε τόσο οίπλονε καί τό χέρι του. ’Έκανε I -  
πειτα  τό σχολεΐον τών ’Απόρων γυναικών. Τόν ευχαριστούμε. 
^Υστερα έγινε φιλό^ουσος */-αΙ ϊ8ω σζ  εκατό χιλίασες και Ικανέ 
τό μουσεΐον τής ’Ολυμπίας, ύστερα έγινε καί φ^άνθρωπος καί 
ήθελε νά δώσνι εκατό χιλιάδες δρκχμαΐς γ ιά  νά κάνη φυλα- 
καίς ά λλά = νά  τής εκμεταλλεύετα ι αυτός.

’Εδώ άς κάνωμε ένα μικρό παλάντζο. Πόσαις χιλιάδες εί- 
•/εί, φιλογενή Συγγρέ, δταν ήρθες άπό τήν Πόλι πού ήσουνα 
μεσίτης καί πόσα μιλιούνια μετράς τώρα άπό τόν καιρό ε
κείνο ποϋ ήρθες στήν ψωροελλάδα ; _

ΤΗρΟες λοιπόν, αξιότιμε κύριε φιλογενή μέ λ ίγες λιρούόες 
άπό τήν ΙΙόλι καί τώρα έχεις 8 έ χ *  μιλλιούνια τά όποια 
βγήκαν άπό τήν ράχη εμάς τού χαμάλη Λαοϋ^

Καί περπατάς εσύ μέ βαρβάτες καρροτσάδες καί περπα
τούμε ’μεϊς μέ μισό παπούτσι γ ια τ ί τό άλλο μισό μάς τδφα- 
γες σύ. Πώς είπατε ;

Αυτά τά αγαθοεργά καταστήματα δέν τάκανες σύ, άλλά 
fj παράδες ί) δικοί μας πού μ ίς  λήστεψες, καί επειδή έμεϊς, 
δπως λέτε σείς οί χρυσογάδαροι, είμαστε αχάριστοι, σέ παρα- 
καλοΰμε δέν φεύγεις, θά μάς υποχρεώσεις μάλιστα πολύ, Αιοτι. 
πιστεύ με δ'τι αλλού νά μή περνά ή μπογιά σου. Καί μεθαύριο, 
τά σπουδαιότερα.



Θά σάς ζυγί^ωμι 2ν*ν έναν μέ τ ΐ βάρος κα ί χόνδρος σο>- 
μ α τ ο ς  ήρθατε, καί πόσο παχύνατε άπό τότες. ΤΙ λιροΰδες 
•καί τ ί μελεούνια έχετε, πώς φάγατε τήν Τουρκία καί τ^ν 
κρήσατε πετσί καί κόκκαλο, καί γ ια τ ί καί πώς ήρθατε νά 
γδάρετε καί τήν πάμφτωχη Μητέρα Ε λλά δ α , τήν δποία άτ 
γαπά τε  τόσο, όσο ό ουραγκοτάγκος τά  παιδιά - τής Ούραγκο- 
ταγκ ιν ίνα ς του ποϋ άπό τήν α γ ά π η  τήν πολλή σφίγκοντάς 
τα  στήν αγκαλιά του τά πνίγη .
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Γ . Άνδριάδης είχ» ένα άδερφδ καί πέθανε στό νοσοκομείο 
τοϋ Περαία τό όποϊον διαφθύνει ό φιλάνθρωπος *, ’Αφέντου* 
"λης ποΰ γράφει νά άπολοΰμε καί τ#-πουλιά-ά πό· τά κλουβιά 
μας, γ ια τ ί εΐνε τυραννία, καί όμως, κύριοι, «ότός ό-κύριος έ
χει μέσα στά .νοσοκομείο ένα ι«*μπούρη, χειροϋργο, λέει> $ ό
ποιος ά<ροj>.Λ ίγε  αυτός ό κ. , ’Ανδριάδης, ι.σακαχεμίνος άν
θρωπος καί αυτός, νά, μάθ·η πότε πέθανε ό άδ&ρφό·; το'λ. τόν 
σηκτηρ» τ * ο χ ε . ... , . iS/3*.

Λυτό θά πή φιλανθριοπία μέχρι μέ λόγια . Τά γράφω μέ 
Χίγας λέξεις, γ ια τν 'έχω  νά κάνω μέ άνθρωπο ποϋ,έννοά πόσα 
πολλά κρύφτουν τά λ ίγα  καί σύντομα. ·, .. .,

Ι¥ά,
ένας μάς παραπονάται από τόν Περαία δτι μέσα στήν έκκλη* 
σά τοϋ άγίου Ή λ ία  τής Καστέλας φωλιάζουν κλόσσαις καί 
κατσίκες ποτίζονται στή ξώθυρα.

Είνε τώρα αυτή εκκλησία ή μαντρί, καί μάλιστα μιά μέρα 
ποϋ ήτανε μέσα ό παπά Μηνάς καί λειτουργοϋτε, λειτουργοϋσε 
κα ί ή κλόσσα μέ τά  κοτόπουλά της καταμεσής τής έκκλησάς. 
Κ αί τ ί κάνουν οί κύριοι έπίτροποι ; ’Αγρόν αγόρασαν. Καί 
πώς δέν μάς έσκασαν.

Λ ,α ύρ εο ν .
*0  αξιότιμος ύπαστυνόμος τοϋ Λαυρίου είχε ενα κοριτσάκι γιά 
υπηρέτρια τοϋ Γιώργη Καρραγιάννη (Κοουλά), καί πήγε ό 
άνθρωπος νά γυοέψνι τό κοριτσάκι του πίσω , καί τόν άρχισε 
στής βουρδουλιαίς καί κόντεψε νά τοϋ βγάν(/ι τό ένα μ άτι καί 
τόν έκανε ελεεινό καί υπάρχει καί ιατρική έκθεσις εναντίον
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ΤΟ ΔΙΑΟΛΑΚΙ.

Ό  άντρα; ό σιόρ Ντελίριος τής σινιορίνας Μαριόρας, ήτανε 
άλτρος κάβος κονταρέλμος,

’Ενώ είχε ένα όυό μιλλιούνια περιουσία τοϋ φαινότανε πώς 
£έν είχε τίποτα .

"Ητανε δλο κλάψα, μιζέρια,καί ένώ ποτές του δέν πλήρωσε 
φόρους εις τά δημόσιον έφώναζε πώς τόν έφαγαν οι φόροι.

Έ τόκιζε πεντακόσαις τής εκατό, καί έλεγε εις σέ κείνους 
ποϋ τους δάνειζε= Κ αλά  όλα αυτά , θά σου δώσω τους πα ίά - 
δες, αλλά ποιός θά με πληοώσνι. Πρέπει λοιπόν νά μοϋ n o u -  

τόν εαυτόν σου, νά μοϋ κάνης συνάλλαγμα, γ ιά  
νά μπορώ 3,τ ι ώρχ θέλω νά σέ χαψόνω, χάριν τής ελευθερίας 
ποϋ δίννι τό Σ ύνταγμα, θέλω δμως καί ενέχυρο.

Στο σπ ίτ ι του γιά  ένα χορό ξόδευε τά μαλλιοκέφαλά του, 
κα ί τήν άλλη μέρα τσακονότανε με τους δούλους γ ια τ ί τοϋ 
ψούνισαν ακριβά τά μαρούλια,

Γιά τά λοϋσα ποΰ έκανε ή κόρη του δέν τολμοϋσε νά τή ; 
μιλήση, γ ια τ ί ή περιουσία του ήτανε προίκα τής μάνας της, 
κα ί στήν πρώτη πχρατήρησι τοϋ άπαντοϋσε :

—  Είναι τής μητρος μου ή περιουσία σας, μπαμπά.
Ψάρια, καπαμάδες, ψητά, καί άπ ί χ ίλια  διό άλλα , ήταν 

πλο σιοπάρεχο τό τραπέζι του πάντοτε;, τόν έπιαναν δε τά

του, καί δτι πήγε νέ μιλήση κκΐ ένας άλλος πολίτης κα ί ε— 
φ α γ ί καί αυτός τής χρονιάς του. Περαστηκά τους. "Ας το »  
κάνουν κα τα γγελ ία , γ ιά  νά σκεπαστή τό πράγμα.

Ά π ο
τήν ΙΙρουσό τής επαρχίας Ευρυτανίας μάς γοάφουν νά συμ
μαζευτούν οί παπάδες τους ΓΙαπανικόλας καί ΙΙαπαθανάσης, 
καί νά παν νά κάνουν r j ii  ίερετικαις τους πράξεις άυα  τούς. 
προσκαλοϋν σέ ανθρώπου^ ποϋ κινδυνεύουν καί νά μή κάθον
τα ι κ « ί  ήυζητοΰν τ ί θά κανί) ή Γαλλία  τής Φράντζας μέ τή* 
Κίνα τοϋ Πεκίνου, καί. ό άλλοςίνά προφητεύν, πότε θά βρέξνι 
καί πότε. θά ξεβρέξνι προφητεύοντας μέ τούς πλανούμενους κα ί 
άπλάνητους αστέρας.

£. Πα.Ι. Σ’ αυτή απάνω τήν ΰπόθεσι έχετε πολύ άδικον 
τοϋ δικαίου, διότι οι παπαδες σας εφαρμόζουν κατά γράμμα 
τό Ε ΰα γγελ ικό = Ά φ ες  τούς νεκρούς νά θάφτουν τους εαυτών 
νεκρούς, καί έτσι μπορείτε νά ψοφήσετε δλοι χωρίς νά βρεθή 
παπάς; νά σάς θάψ-vr, ■ συζητοΰντες περί άέρος' καί ϋδάτων. 
Μά σάς πήρε ό διάολος τόν πατέρα εσάς τούς παπάδες αυτά  
τά τελευτα ία  χρόνια. Μωρέ σεΐ; θά πή πώς είσασθε ανθρω

πόμορφα τέρατα καί τώρα αρχίζουν νά βγαίνουν τά  Ίησουϊ- 
τικά κακουγήματά τους στά φώρα. Σταθήτε καί σάς τά  
μαζεύομε. *

Ο  β ρ ο ε λ η ς
ό νέος εκείνος ποϋ σκότωσαν προχτές ντάλα μισημέοι εκεί 
στό Χαβιαρόχανο κ.οντά, άπό προμελέτη, ώς καθώς λέγουν, 
καί άπό ανδράποδα τών χρυσογαδάρων, ήτανε φίλος μου κα ί 
έδιδάχτηκε άπό ’μένα πρώτα πώς νά γράφν).

Τον συμβούλεψα χ ιλιάκις φοραίς νά μήν ανακατεύετα ι στά  
πολιτικά , γ ια τ ί θά τοϋ φαν τό κεφάλι, δπως καί έγινε.

Καί άλλα ις πολλάκις φοραίς τόν έσωσα, άλλά άπό κεΕ 
ποΰ τόν έσωσα ’γώ , τόν έβαναν άλλοι καί πήγε καλιά του. 
Ειχε φιοανει λιγο τό μυαλό του τοϋ τό φούσκωσαν καί άλλοι 
καί εγινε δτι εγινε. "Ητανε μισοπαλαβός ό νέος καί τόν ά— 
ποπαλάβωσαν.

Τόν ευχαριστώ ποϋ πέθανε μιά ώρα άρχίτερα, άντίς νά τ υ -  
ρανιέται σ’ αΰτόν τόν κόσμο μέ τόση οικογένεια ποΰ είχε στβ

δαιμόνια του όταν έβλεπε καί έβαζαν πολλή μουστάοδα <ττδι 
βραστό καί φώναζε :

— Μ’ αϋτα ίς τνίς πολυτέλειαίς σας θά μέ καταστρέψετε.
Καθε μερα μετροϋσε τνίς καββαλίνε; ποϋ έκαναν τ ’ άλογχ 

τής άμαζας του για νά μή τύχνι καί τοϋ φαν κανένα δράμμβ. 
καβοαλίνες οί σεήζιδές του.

Τά άλογα αυτός τά τά ϊζε , καί έλεγε πώς τά έκανε όχς, 
γ ια τ ί δέν πιστευότανε τούς σεήζιδες, άλλά διότι ήθελε νά. 
τοϋ περνά η ώρα διασκεδάζοντας.

"Επαψε δμως αΰτή τήν καλή διασκέδασι άπό τόν καιρό 
ποΰ έφαγε μιά κλοτσά.

Α π ’ αυτή τήν φορά πήγαινε απόξω άπό τό ιπποστάσιό 
του καί φώναζε =  Τα'ί'σετε τά αλόγα τα , καί κυττά ξετε  νά 
μή σκορπάτε τό κριθάρι.

Κάθε μερα είχε καυγά μέ τ^ς δοϋλες γ ια τ ί νά πετοϋν τά  
σκουπίδια στό δρομο καί έλεγε ,= Β ρέ δέ ξέρατε, δτι δέν επι- 
τρεπει η αστυνομία νά πετάν σκουπίδια στους δρόμους γ ια τ ί 
θά μάς πιαστ, χολέρα; "Επειτα γ ια τ ί νά τά πετοϋμε κα ί νά 
μή τα στελ,νωμε στό περιβόλι μας γιά  κοπριά. Άφοϋ τό δη
μόσιον θέλει νά φάγϊΐ ώς καί τ|ς άκαθαρσίαις τών αναγκαίων 
και τής βρώμες τοϋ υπονόμου τής άγία-ς Τριάδας, δέν ξέρω 
γώ γ ια τ ί νά μή φάγω τά σκουπίδια μου, ποΰ είναι δική μου 
περιουσία, ένώ τοϋ δημοσίου δέν είναι ιδιόκτητη. "Αν δμως 
Οελήσετε νά ρ ί;ετε κχνένα τενεκέ σκουπίδια στά κάρρα τής 
αστυνομίας, νά τούς γυρεύετε εί/.οσι λεπτά τόν τενε/.έ ακατέ
βατα, καί τόν τενεκέ πίσω.

Η δοϋλ'ς το ι κεI καμαργιέρε; τόν είχαν στ^υδάσει καλά 
και καθε νμέρα καί καθε ώρα καί κάθε νύχτα εΰρισκίτανε.
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χεφάλι του, μάνα καί αδερφάδες κα ί μάλιστα πτωχότατος 
βάν κ ’ εμένα δπως ητανε.

Τώρα στήν εξουσία κρέμεται νά δοΰμε πώς συνέβηκε τό 
κάζο, ήτανε, κάζο άτσινδέντε η κάζο πενσάτο ; "Οσο γιά  
μένα λέγω  πώς ητανε κάζο, μά τ ΐ κάζο πλέον δέν ξέρω, η 
καλλίτερα ξέρω, καί παρά ξέρω, άλλά δέν είμαι γιά  ανα
κρίσεις, καί γ ιά  τοΰτο σάς λέω καθαρά πώς δέν ξέρω τίποτα . 

Δολοφόνοι!

Χ τ *
Ψαχνά τής Χαλκίδας έχουν ένα δήμαρχο Ν. Γκανά, έναν 
αγριάνθρωπο, θηρίο ποΰ πάει νά ψοφήστ, τούς δημότας του 
στους φόρους, στά προστήματα καί άλλα καί τά λοιπά.

Κοντά στά άλλα καί τά λοιπά τώρα ποΰ αποκρέψαμε οί 
Ψ αχνιώ τες έκαναν άποκρϊίαίς μέ έληαίς κα ί κρεμμύδια, διότι 
είχαν νηστεία δημαρχικής Καί νά πώς συνέβηκε αυτή ή σπου
δαία δουλειά ποϋ ένδιαφέρει δλη τήν υφήλιο. Στά Ψαχνά 
συστηματικοί χασάπιδες δέν υπάρχουν παρά κάτι μπακάλι- 
δες ποΰ σφάζουν κάθε Κυριακή κάμμιά γίδα τοϋ δεύτερου 
αΐώνος. Ό  Γκανάς μας λοιπόν έπέμενε νά βάννι στους παν- 
τοπώλιδες άφοϋ έπλήροισαν τό επιτήδευμά τους νά πληρώ
σουν καί δεύτερο επιτήδευμα γιά  χασάπιδες, κάνουν οί χα- 
σαπομπακάλιδες απεργία καί 5έν έσφαξαν, καί άφησαν τό 
χωριό νηστικό καί άποκρή,ευτο, άφίνομε πλέον ποΰ άπό τόν 
καιρό ποΰ εγινε δήμαρχος δέν έσωσε νά βάνη ούτε μιά πέ
τρα στό χωριό καί κοντεύει νά ψοφήσουν άπό τήν βρώμα. 
Καλά νά τήν πάθετε, δέν σάς άρεσε νά έχετε ένα δήμαρχο 
μέ τήν Χαλκίδα μόνο μοϋ θέλατε ξεχωριστόν δικό σας, τά 
μοϋτρά σας οί Ψ αχνιώτες. Τραβάτέ τα  λοιπόν τώρα κα ί μή 
μ ιλάτε, νά μή τύχτι κα ί σάς άφήσνι καί τήν λαμπρή χωρίς 
γιδίσο κρέας καί σάς φορολογήσει δλους σας γ ιά  βόδια γερινέ, 
άν δέν ^στε δηλωμένοι ώς τώρα.

Μ ε γ ά λ ο ς
καυγάς άναψε στή Σμύρνη στή δεύτερη δημαρχία μέ τούς 
κυνηγούς πού πήγαν νά βγάνουν άδεια άπό τήν δημαρχία γιά  
κυνήγι καί άφοϋ πλήρωσαν ένα τσερεμέ παράδες τούς κορόϊ- 
ιδευαν μέ τό σήμερα καί αύριο, πότε δτι έχει ό κατής τήν 
βούλα κλειδωμένη καί λείπει καί αυτός στό κυνήγι χωρίς 
άδεια, πότε δτι πέρασε ή προθεσμία, διότι λέει πήγαν καί

καί ένας λοχίας η επιλοχίας άπόξω άπό τήν πόρτα του καί 
κάποτε στήν κουζίνα, οί όποιοι τόν καλησπέριζαν πρώτοι 
καί τοϋ έλεγαν μέ τό κασκέτο στό χέρι.

'Ο Ήτελέρεος.
—  Μάς συγχωρεΐτε, κύριε, ήλθον όπως ϊδω τήν κυρ!αν 

-εξαδέλφην μου καί σάς ευχαριστώ πολύ διά τ ή t υποδοχή ποϋ 
μοϋ κάνατε.

γύρεψαν άδειαις στ^{ 15 τοϋ μήν* υστέρα απο τό μεσημέρ* 
ποΰ θεωράται ή μέρα περασμένη κα ί άρχισε ή δεκαέξ ϋστερ* 
άπό τό μεσημέρι κ α ί= π ιτ Ι  τεσκερέ βερμέν.

Ά κοΰς έκεϊ τόν άθλιο νά φάνι τόσων ανθρώπων τούς παρά
δες. Οΰ νά χαθίίς αφιλότιμε, βρέ σύ δχι γ ιά  δήμαρχο; άλλά. 
ούτε γιά  κατής; δέν κάνεις. Έ σύ είσαι ένα μεγάλο γουροϋνι- 
Φτοΰ στά γένεια σου κα ί άν δέν έχτρς κ α τ ’ εΰθεϊαν στά μοϋ
τρά σου.

Ο ί
πανηγυριώτες τ ι ς  Τήνου έχουν" νά κάνουν μέ τήν άφ ιλοτιμ ί* 
τών Τηνιακών, τήν άφιλοξενία καί τήν άχορταγια τους, κα ι 
φούττουν λέει γ ιά  τνίς φανεραίς σουφροποιήσεις τών επίτροπων 
τοϋ ναοϋ τής εκκλησίας καί τόν δήμαρχο ποϋ ούτε σκούπισε; 
ούτε κατάβρεξε τούς δρόμους. Αυτά είναι από τά συνηθι
σμένα πράγματα καί έχουν άδικο νά παραπονοΰνται οι πα 
νηγυριώτες καί ίσως μάλιστα φέτος έκλεψαν περισσότερα ά π »  
τής άλλα ις χρονιαίς πρός μεγαλείτερη τους εύχαρίστησι. Σά·# 
σάς ξαναρέσει ξαναπηγένετε.

Μ ε  a
κρη^ικιά γυναίκα λέει μέ τήν ίιπογραφή της πώς άμα ποΰ 
δή τόν Πέτρον Βοϊδήν θά τόν σκοτώσνι, διά πολλά ^ιότι ποί» 
δέν γράφονται. ’Ά ς  τόν σκοτώσνι λοιπόν νά πανί κ ι αυτός 
μαζύ μέ τούς ζοιντανούς. Μουδειξε μάλιστα κα ί ένα θεολάζ* 
πούσουρνε μαζύ της ποϋ τόν φοβήθηκα. Βρέ γυναίκα κάτσε 
φρόνιμα, καί άφησε τούς λάζους τά σπαθιά κα ί τά κουμπού
ρια τά μαχαίρια καί τρομπόνια καί μή κάννις μ ’ αύτά χω 
ρατά γ ια τ ί σκοτώ\ουν.

Τέλος πάντων κάνε ο,τι θέλεις σώνει εγώ μόνο νά | i i  
βρεθώ στή μέση ούτε στήν άκρη. Μοϋ είπε μάλιστα δτι ά ν  
τούβγανε ταπροχτές τά μισά γένεια στήν πλατέα  τής Ομο- 
νοίας δπως έγραψαν δλ,αις vj εφημερίδες τώρα έννοά νά τον» 
στρίψνι καί τ ’ άντερα. Καλό καυτευόό'ιον, άφοϋ εΐναι μ ά λ ισ τχ  
καί ναυτικό.

Μ α ς
γράφουν άπ ’ τήν Πόλι κάτι μπερδεμένα λόγια κα ί ά να κ* - 
τωμένα, δτι δηλαδή δέν κάνωμε καλά νά φαινόμαστε άφν-

'0  Ντελίριος φουρκιζότανε, άλλά έλα ποΰ τ ί νά κάντ,ς, 
όταν δέ ανέβαινε απάνω ρωτοϋσε τήν γυναίκα του.

—  Πάλι κεφτέδες έχομε άπόψε.
Καί τοϋ έλεγε εκείνη :
—  Καί πώς τό εννοήσατε ;
— Τό εννόησα πολύ καλά διότι είδα ένα στρατιώτη σττ* 

κουζίνα μέ τής δοΰλες, καί οί στρατιώτες δέν κάνουν επ ι
σκέψεις σέ ξένα σπίτια παρά μόνον δταν υπάρχουν κεφτέ^ες- 
Είπα νά πάψή αΰτό τό φαγειτό.

"Οταν τοΰ έλεγε ή γυναΐκά του νά πάνε στό θέατρο, ά π α ν- 
τοΰσε.

— Καί σέ ποιο θέατρο, παρακαλώ, στό ελληνικό, στής άη- 
δείαις τοϋ Νταβουλάρη η εις τό, " Y iin z t θ ,-r, τοΰ Ά λ ε ζ ιά -  
δη, καί δέν πηγαίνομε καλλίτερα στά Φάληρο ν’ άκούσνις κα ί 
μουσική καί καθαρόν αήρ καί νά έξευγενιστί, καί τά αυτί σου;

"Οταν πάλι τούλεγε ή γυναϊκάτου νά παν στόΦάληρο,έλεγε I
—  Καί δέν έντρέπεσαι έλληνίδα σύ, νά υποστήριζες τά  

ξένα θέατρα τή : καρακάξαις, καί νά περιφρονάς τό έλληνικά 
θέατρο, άσε μεθαύριο ποϋ θά βάνουν μία πολλή μεγαλην σπου— 
δαίαν παράστασι, μέ πρόγραμμα μάλιστχ μεγάλο καί τότε 
πάμε διά νυκτός, καί έτσι ξεκουράζονται καί τά άλογα <5ιότ& 
θά πάμε μέ τά πόδια.

'Ως καθώς παρατηράτε, πουθενά δεν μπορούσες νά τόν π ιά -  
στ(ς, άλλά η γυναΐκά του τόν έπιανε άπό παντοΰ, γ ια τ ί εκαν^ 
εκείνη δ ,τι ήθελε χωρίς νά τόν άκούη.

"Οταν ήθελε νά πάτ, στόν καφενέ γύριζε πρώτα άπόξω σάν 
κομπογιαννίτης ώς ποϋ νά δή άν καθότανε κανένα; φίλος τοι* 
μέσα, τότες έμπαινε καί τοΰ κολλιότανε. Λ έγοντα ς ;



Ό  μ .έ γ * ς  π υ ρ ο σ β έ υ τ / ,ς  β τ ά  « ο ύ φ ια  τ ώ ν  γ υ ν * ι* ώ ν  r.oO π ή ρ α ν  
κ ι  ϊ ΰ ΐ α  φ ω τ ιά  ϊ ” ο  χ ά τ ω .

'λόξενοι στους χρυσογαδάρους ποϋ ήρθαν καί εξευγενισαν .ον 
•τόν τόπο μας καί οτι πρέπει νά εχωμε καί λ ί γ /i ευγενεια α 
•πάνω μας κα ί φιλοξενία. ·

» θ ά  μάς πής, λέε: αυτός ποϋ μάς γράφει, οτι εγώ  είμαι 
ένας ΙΙαληάνθρωπος καί άπό εΰγένειαις δεν ξερω κα ι απο 
ε λ ι τ ι σ μ ό . ' Μήγαρις δέν έχομε καί μεΐς τέτοιους; να ο σ ιο ρ  
Μ αλιάκας δέν είναι καί αύτός ένας παλτ,άνθωπος, κα ί όμως 
έλα νά τόν δής μέ τ ί  ευγένεια φέρνεται φανερά, και. γ ι αυτό 
-τόν εχομε καψιμάλι στο Σταυροδρόμι κα ι καθτ»γΛτ7ΐ στ/ι αε 
■•/άλη τοϋ γένους Σχολή. Ά λ λά  αυτός είνα ι παλτραν ρωπο, 
μέ ip y άς, ξέρει δηλαδή νά παίζνι τό πρόσωπο τοϋ ραήιουρ 
■γου μέ πολύ ευγενικό τρόπο, ωστε καθένας μας .όν ,.ιστευι,ι, 
£·νώ εσύ δέν έχεις κάμμιά άρχή».

Αύτά μάς γράφουν καί χαιρετίσματα πολλά πολλά αγα 
πητέ Μ αλλιάκα καθηγητή καί νά μέ συμπαθάς, υστέρα άπό 
τόσα χρόνια ποϋ έχομε νά δοθούμε βρέθηκε ό Παλιάνθρωπος 
μ ’ δλη την <ιιλία ποϋ είχατε νά σοϋ ψάλλνι τώρα ό'τι είσαι πα 
λιάνθρωπος, μοϋ γράφουν μάλιστα νά σέ πώ καί μασκαρά,. 
άφοϋ είσαι ραδιούργος, άλλά αυτό είναι ν τ ίπ  χοντρό κα ί το* 
πέρνο> πίσω γιά  νά μείνης μόνο μέ την παλιανθρωπιά  σου.

—  ΤΩ, αντίο , τής καλημέρας σας, φ ίλτατε .
Καί άπροσκάλεστος Επεονε τ*/;ν καρέκλα κα ί καθούτανε, 

« τα ν  δέ ό άλλος άπό τσιριμόνια τοΰλεγε πέρνετε τίποτα  ;
Ποϋ άπαντοϋσε.
—  Σάς ευχαριστώ πολύ, δέν περνο* τίποτα  μη πείρα ,εστε,

α λ λ ά  επειδή μάς άκουσε ό καταστηματάρχης καί το
6ε«αρησει προσβολή του, δτι ταχα  δέν πεονω τ ίπο τα , καί γ ιά  
■vi t/.v) του κάνω|/.ε και κεσάτι · · · · α  ̂ {ίνε? · * · * <ρερ* «.να 
χαφέ πα ιδ ί άπό τόν κύριον.

"Όταν κάμμιά φορά τούκαναν εκείνοι πού τόνκερνοΰσαν πα- 
ρατήρησι,γιατί νά λένι — άπό τόν κύριον,άπαντοϋσε μέ αφέλεια.

—  Βρέ άδερφέ γ ια τ ί νά μήν ήμαστε εξηγημένοι* Χ ίλιαις 
οοοαίς ε/ω πγή καφέ άπό άλλους καί μοϋγύρευαν νά τούς. πλη- 
ρ '.σω . Τώρα άπό τόσαις σκοτούρες ποϋ έχομε ; Έ σύ κΤ έγώ 
κα ί οί άλλοι σάν καί μάς μπορούμε νά θυμούμαστε άν την 
-πληρώσαμε τήν δεκάρα μπροστά καί μάς τήν γυρεύουν νά τήν 
πληρώσωμε καί πίσω ; ΙΙλήρωσε τώρα νά ξεμπερδεύωμε.

Κατά τά άλλα ήτανε καλός άνθρωπος. 'Α μ α  πού πήγαινε 
χάνένας κουλός η στραβός ζητιάνος σ τ ί μπόρτα του, κα ί τοϋ 
γύρευε μιά πεντάρα, έλεγε :

— At £··(*>, π ϊέπ ε ι νά πουλήσω δλη τήν περιουσία μου γ ιά  
-»ά τρέφω ταύς ζητιάνους, δέν είνε τώρα ένας μήνας ποϋ έδωσα 
μ ιά  πεντάρα, εδώ έχει πάρα κάτω  σέ έ'ναν ποϋ ήτανε καί αύ-

άξιος έλεε(μοσύνης. Δεν έχει, πήγα ινε πάρα κάτω . Νά 
ί,ναι τόσα μεγάλα σπ ίτ ια  στή δική μου πόρτα πρωτοβρέθηκες 
νά μπν,ς

Μεθαύριο καί τήν περιγραφή τών άλλων μουτσούνων τής 
ο’κογένε’.α.ς' τοϋ Ντελίριου μέσα στήν όποία θά γίννι τό μάλα 

j i fx z i .

Ά π ό  τ ό ν
Μεντρεσέ μάς γράφουν τάδε μέ υπογραφή.

«Στό νοσοκομείο τοϋ Τριγγέτα έχουν ένα νοσοκόμο itorx 
είνε θηρίον. Αυτός σουφρόνει άπό τό συσσίτιον τών αρροιστων,. 
(τό πολύ πού τούς δίνουν βλέπεις), τό κρέας τήν πάστα καί. 
τά  λοιπά. Έταχυδακτυλούργησε δλα τά ρούχα τού νοσοκο
μείου κα ί σουφροποιεΐ και τά φάρμακα τών γιατρικών. ’Έ 
στειλε ώς τώρα στά θημαράκια δυό άρρώστους χωρίς νά θέ
λουν τόν I. Μπρίτζαν καί Α. Παλαβοδήμον, (αΐωνία τους 
μνήμη), γιά  νά τούς κληρονομήση δπως καί έγινε. (Ά μ  αφοΰ· 
δέν παρουσιάστηκαν κληρονόμοι, τ ί ήθελες ό άνθρωπος νά π ε -  
τάζτι τήν κληρονομιά τους). Α ΰτά, κύριε Παλιάνθρωπε σοϋ» 
ταξανάγραψα καί δέν τά τύπωσες, ενώ νά γράφγ,ς χ ίλια  δυέι̂  
άλλα σάλια ξέρεις. Καί μάθε πώς κλέφτει καί τό λάδι άπα 
τά καντύλια  τών .εικόνων. (7Α αυτό πλέον δέν τρώ γετα ι, τέ
τοιο λαδοκλέψιμο δέν μπορούσε νά τό κάννι καί ποντικός, ά » 
ήτανε), καί τοϋ έγινε καί κα τα γγελ ία .

Αΰτά καί δχι άλλα καί τά λοιπά καί τά  λοιπά.
Σ . ΠαΛτηατβρ. 'ΊΓ^άρ^ει άπάντησις κα ί τοϋ νοσοκομου π ο »  

θά σάς τήν βάνωμε στό μεθαυριανό φύλλο.

Ι ίο λ ί »
καλλίτερα εχι» νά ’δώ τόν μπόγια άπό >πάνω μου, παρχ 
δικαστοϋ μούτρα, καί καλλίτερα ν’ άνεβώ ^τής σκάλαις 
τής καρμανιόλας παρά τών δικαστηρίων, δπου βροψ.ολογοϋν 
καί ί; σκάλαις άπό τήν πολλή καθαριότητα της δικαιοσύνης, 
ήγουν ποϋ δέν κάνουν μιά αναφορά καί νά. γυρέψουν απο τό 
υπουργείο τής άδικου δικαιοσύνης μιά μικρή πίστωσι γ ια  να 
καθαρίσουν τά βρωμερά εκείνα καταστήματα μέσα στά οποί* 
μένουν καί θά τούς πιάσνι κάμμιά ώρα ό ντελίριος.

Έ ν ε χ ε ν
άσθενείας, τό γαλλο-άμερικανικόν σκήνωμα της κυρίας Mis** 
P ustre ll, ήτο κλειστόν επί οκτώ ημέρας. ’Από σήμερον Πέμ
πτην είναι ανοικτόν μέχρι τής Κυριακής ή οποία είναι κα ί 4j. 
τελευτα ία  ημέρα.


