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Άχαύο& εε.
Πρώτο, γ ιά  όσα θά διαβάσετε σήμερα κάμμιά ευθύνη δέν 

αναλαβαίνει ό Πα.Ιτ,ίνθρω^οζ, διότι τά  γράφετε δεις ο: πο
λ ίτες, άν ·?ναι άειδείαις σεϊς τίϊς γράφετε καί δεύτερο, νά 
τίστε προσεχτικοί Atouixa πλέον νά μ ή γράφετε, γ 1*"̂ · ώς 
καθώς παρατηρήσατε δέν σάς Ιβανα τίποτα  άπό δσα έχετε
τόσαις μέραις, σταλμένα μόνο καί μόνο γιά  νά σάς άπελπίσο», 
άλλά σεϊ; είστε μασκαράδες καί δός και στέλνετε περισσότερα, 
£τσΐ λοιπόν κάνομε και μεΐς μέσ’ τά δλα και τυπόνομε, ως κα
θώς είπαμε ανεύθυνα, δτι πιάσει τό χέρι ηγουν άπό τά γράμ- 
μ α τκ .

Ο ί ά ^ ιό α μ ο ι
άρτοπώλιδες τής Σύρας θέλησαν καί έκαναν απεργία Ιστων- 
τας μέ τό νά μη ήθελαν, λέει, νά μ*, συμμορφωθούν με την 
διατίμησι τής άστρονομίας, ά>λά τά βρήκαν σ/.οΰρα και ξα- 
νά::ιασαν σάν καλοί νοικοκυοέοι τήν ο ουλειά τους, ςανα^α ρ 
κ ι’ άλλη μία φορά. Καλή προκοπή νά τοΰς δίνγ ό θεός κα
λή φώτισι, κέρδη καί γνώσι καί νά μή βγά,ουν παρα πολυ 
ξίγκικο τό ψωμί, γ ιά  νά μάς τό φέρνουν κ ι’αΰτοί στο ίσ οΓ.ιη ιο  

τοϋ κατεβασμοϋ. "Ετσι νά κάνουν μέ διάκρισι.
Λάου, λάου, ώς ποϋ νά ξεχαστϊί τό πράγμα, και τότε, 

φτοϋ κ ι’ άπό τής αρχής. "Ολη ή φούρνια στό κάθε ρωμαιικο 
ντοβλέτι, γ ια τ ί ετσι κατάντησε πλέον, κάθε επαρχία να εχτ, 
καί δίΛοτης κουβέρνο, είναι γιά  μιά μέρα, σάν τά θαύματα 
τής Μεγαλόχαρης.

κΰρ Δήμαρχε τοϋ Περαία. νά παραπονοϋνται^ οί συνδημότες 
σου πώς τάχα τδρριξες στΐί; κουμπαριαίς, (τοΰ; κεραταίες όές 
τώρα τ ί άβάνιαίς θέλουν, νά σάς βγάνουν) καί παραμέλησες 
τοΰς δρόμους (σ’ αΰτό έχουν δίκαιο), καί κατάντησαν πλέον 
οί περισσότεροι άδιάβατοι καί μάλιστα ό δρόμος τού Τσαμα- 
δο* άπό τοϋ Στρατιώτου τό Πηγάδι καί τόν νέον στρατώνα.

Μάς γράφουν καί κάτι άλλα , πώς τάχα άφιερώθηκες πλέ
ον στή χοντρή δούλά σου τήν Ά ρβανίτισα καί παραμελάς τα 
συμφέροντα τοϋ δήμου.

Καί τ ί τοΰς εχομε μεΐς ξεταστάς στά σπ ίτ ια  μας ; Ά λ λ *  
έλα πάλι ποϋ ή ζωή καί ό βίος τοϋ κάθε δημοσίου άρχοντο; 
άνε^ίΛή-κτως είναι υπό τήν λογοκρισία τοϋ δημοσίου, ήγουν 
τή έφημίριδογραφίας.

Πάρτης, άδερφέ, ενα χα ϊμαλί μέ πρα· .νες χάντρες γ ια τ ί 
αΰτοί ρίχτηκαν νά σοϋ τήν ματιάσουν εστωνταν μέ τό νά μίι 
έχουν σέ τίποτα σπουδαίο νά σέ βαρέσουν. Φτειάσε τόν δρό
μο καί κάνε δουλειά σου.

Α ίΐό
άς Καλάμας μάς γράφουν πώς άν πάνι εκεί ό Τρικούπης σας 
ά τόν υποδεχτούν όχι μέ μαύρε; σημαίαις άλλά μέ χω νίά ,

Ά μ  καϋμένοι κουμπάροι Καλάμιοι, τό νά παραπονοϋνταί 
σήμερα δλαις υ; έπαρχίαις κατάντησε δχι τής μόδας, άλλά εί
ναι άπόδειξις δτι δλοι μας έξ ίσου ΰποφέρομε. Λοιπόν. *Γπο- 
μονή, ώς ποϋ νά έρΟτρ ή ώρα καί κείνη ή στιγμή.

54ί>ρ

χάσουνε.

Ό  κύρ ιος
Μήτσο; X. I. Κοντάρας έλληνας θεσσαλός σαλεπτζής, παρα- 
καλά τόν Τρικούπη νά κάν/, μονοπώλιο καί τό σαλέπ. Τοϋ 
προσφέρνει δέ γ ιά  τήν αγορά τοϋ μονοπώλιου πέντε μελεού- 
νια άπό τώρα προκαταβολικώς, σώνει νά εχτρ τό δικαίωμα 
τού διορίζειν καί παύειν τοΰς σαλιπτζίδες του, καί τοϋτο 
γιά  νά κατορθώση τό Ισοζύγιό του. Πολΰ καλά, ας γίνη, λοι
πόν μονοπώλε·.ο καί τό σαλέπ.

Ό  Γ ι ώ ρ γ ο
Χάλαρης Ά να ξιώ τη ς τήν πέμπτη καί 10 ώραις πρό μεσημ
βρίας έμπιστολάρισε τόν Παναγή Σκοτίδΐ) εις θέσιν Μακρύ-



γιαννη μαζί) μέ τ ’ άλογό του καί κατά δυστυχίαν του κα'ι 
αυτός έμεινε ζωντανός καί τ ’ άλογό του κατά λάθος. Τούκανε 
λέει κα ταγγελ ία  στόν αστρονόμο τ ι ς  Πλάκας κ. ’Αργυρίου, 
άλλά αυτός τάκανε πλακάκια καί κάτι άλλα. "Οχ αδερφέ*, άν 
σέ σκΟτονε, τότε κάπως μπορούσε νά γ ινώτανε λόγος καί γιά  
σέ τώρα άφοΰ ζής τ ί παράπονο έχει; ; "Αλλη φορά, ποϋ νά 
σέ έπιτύχη.

Ό  η ο λ ίτη ;
Καλλικρατιόας Β. Βαλτής άπό τόν Περαία παραπονεΐται, δτι 
πήγε στό τηλεγραφείο στή; δώδεκα νά τηλεγραφήση στή 
Βάρνα καί ενώ χάλασε τήν πόρτα κτυπώ ντα ; ξεπρόβαλε ένα 
μοϋτρο καί τοΰ είπε περιφρονητικώς. —  Ά ε ι  στό διάολο, τ έ 
τοια ώρα όέν τηλέγραφου με.

Ιδοϋ η αναμόρφωσι; τών ταχυδρομείων κα ί τηλεγραφείων 
τοί Τρικούπη σας. Νά δοϋμε θά τιμωρηθή ό υπάλληλος : Δέν 
βαριέστε.

τ'- συμβούλιο της εταιρίας τοϋ ’Αρσάκειου. Δέ μάς λ.έτε, πα· 
ρακαλοΰμε άπό πότε έγινε τό εξωτερικό διδασκαλείο λοταρ- 
τζιδικο, ώστε νά βγάζουν ί; δασκάλαις τά ρωλόγια τους στό 
λότο, δχι δλαις, μ ία , καί νά φορολογοϋν τά κορίτσα ; Παρα- 
καλοϋμε γ ιά  ζετάσετε, τόν άγιο Όνούφριό σας Βιώνη νά 
δοϋμε έχει γνώσι της υπόίεσις τής δουλειάς τοϋ καμώματος,
X καμόνεται πώς &έν ξέρει τίποτα ; Παρακαλοΰμε, νά πήτε 
τής κυρίας δασκάλας νά γυρίση τά 50 λεπτά  πίσω ποϋ φορο
λόγησε τών κοριτσών πρίν' τήν βάλουνε στόν /7α.?<?ά>·$ρω.το καί 
ένομαστικώς μάλιστα.

Ο ί  ο τ ρ ϊ- , ιώ τ χ ι
ένοΰς πυροβολικοϋ τάγματος παραπονοϋνται πώς δέν τοΰς πλη 
ρόνουν τακτικά  τήν δεκα,/ερία, εις τρόπον ώστε μένουν άπέν- 
ταροι. Έ γώ  θαρρώ πώς δέν έχουν καθόλου δίκαιο νά παρα- 
πονοϋνται, διότι ϊσα ίσα τοΰς τά φυλάγουν γιά  νά τά πάρουν 
μαζ ωμένα, δέν είναι μάλιστα καθόλου παράξίνο νά τοΰς ποϋν I 
πώς τούς τάκλεψε ό ταμίας τοϋ τάγματος, δπως έ'γινε τής 
μόδας, καί άς παν νά τόν βροΰν καί τόν τσακώσουν νά πά- | 
ρουν τό μερίδιό τους.

Ε γώ
δέν θελω να παραστήσω τόν Τρικούπη πώς είναι άφιλόπατρις 
καί θέλει τήν κατΛστ-.οφή τής πατρίδας του.

(16) Τ Π Ο Φ Τ Α Α ΙΣ

ΤΟ ΔΙΑΟΛΑΚΙ.
ΙΣΤ '.

Ξεχάσαμε προχτές καί σάς αφήσαμε τόν Μπιρμπαντόπουλο 
μας μέσα στό Έ χ το  τής Πλάκας, αΰτά τά λάθη συμβαίνουν 
πάντοτες στήν αστρονομία, κάνουν πώς σέ ξεχνοΰν αέσα άν 
δέν έχης κάνέναν νά πάη νά μιλήση, νά κάνη ρετζά, ποϋ λέει, 
ο λόγος, καί τότε καί κακούργο; άν ησαι σε ξαμωλάρουν, καί 
λέν πώς τοΰς έφυγες, άν δέ ήσαι άθώος, άρέστο κανάγια  καί 
σέ βάζουν καί κοιμάσαι καί άπάνω στής κατρουλιαίς, άν δχι 
κα ί μαγαρίσματα.

Ρώτησα μιά φορά ένα κλητήρα γ ια τ ί βασανίζουν έτσι τοΰς 
έ'ντιμους πολίτας, καταστηματάρχιδε; καί λοιπούς νοικοκυ- 
ραίους, καί μοϋ άπάντησε γελώντας.

= *Ε τσ ι πρέπει νά γ ίνετα ι, νά σάς χαψόνωμε σάς τοΰς κα
λούς γιά  λ ίγα ις ώοαις γ ιά  νά μάθετε νά μή τό ξανακάνεται.

Ώμορφη άπάντησις καί φαίνεται νά τοϋ τήν είχε μπα
σμένη b φίλος mac Κοσονάκος, διότι κόφτει αΰτουνοΰ κάμμιά 
γορά τό κεφάλι άπό σπουδαίαις κουταμάραις.

Α πεναντίας δπως δλοι οί ρωμνοί φροντίζομε γιά τό καλό 
τής πατρίόας μας έτσι φροντίζει καί αΰτός.

Ά λ λά  κάνει κουταμάρες ποϋ βλάφτουν τό έθνος νομίζοντας 
πώς αΰτός είναι καί δχι άλλος.

"Αν δέν υπάρχη σέ έ'να κράτος άντιπολίτεψ ις, τό κοάτος 
εκείνο είναι βαρβαρο, δπως διαταξε ό διευθυντής υπουργός 
τής Αστυνομίας τής Ρουσίας νά βγάνουν, λέει, οί καταστη- 
ματαρχιδες τάς εικόνας τοϋ Αυτοκράτορα τής Ρουσίας άπό 
τά μαγαζά τους, γ ια τ ί, -λέει, μπαίνουν μέσα οί πολίτες καί 
δέν βγάζουν τα καπέλα τους νά τόν προσκυνήσουν.

Έ τσ ι, φα ίνετα ι, τά θέλει καί ό Τρικούπης σας, δλα δικά 
του, δτι αΰτός είναι καί δχι κανένας άλλος, καί θέλει νά τόν 
προσκυνούμε, άλλά Τσάρο.

Etvai αλήθεια δτι ή Ε λλάδα  μας διέρχεται τώρα κρίσιμο 
περίστασι ένεκα ποϋ μάς πέθαναν διά μιάς δλοι οί μεγάλοι 
πολιτικοί μας άνδρες, μπροστά στοΰς όποιου; ήτανε ό Τρι- 
κούπης σας σάν τόν Σταμούλη στή βουλή, ένα κορόϊδο.

Έ γώ  δμως δέν απελπίζομαι, μάλλον δέ ελπ ίζω , δτι ό Τρι- 
κουπης σας θά πέση άργά ?, γρήγορα, καί δτι θά έχωμε πάλι 
ειδικά δικαστήρια. Νά μοϋ τό θυμηθήτε, έν καιοω δέοντι η 
καλλίτερα θά σάς τό θυμηθώ έγώ .

Τό βέβαιον είναι δτι δέν πάμε καλά , καί δεν ξέρομε, άν 
πταίη s τις πτα ιει τοϋ Τρικούπη, ήγουν αΰτότατος ό Τρικούπη.-.

Λ ο ιμ ό ν.
Ό  γραμματέας τοϋ Γουρουνοδικείου Δύμης, δυνάμει τής 

Τριποκρατίας νόμου, όσάκι; φοραίς δέν τοϋ πάνε κοκκόρια κά
νει τόν κόκκορα αΰτός, καί έχει ώς τώρα στήν Ε ισαγγελία "έ'ξ 
σας καί ξερός σας κα τα γγελ ία ις , καί οΰδεμιάς οΰκ έστίν ένέ:- 
γεια . Ά μ  αΰτό θά πή νά έχη τινάς μέσα.

Κ α ί  πάλε.
Η έταιρία ή διαβόητη τής Κωπαΐδας μάς γράφουν άπό τή 

Λειβαόειά πώς πούλησε σέ μερικούς μέρη, καί ύστερα τοΰς τά 
μπερδε·}ε καί θελει νά τούς τά ρίξη κανόνι, καί τοΰς πούλησε 
άέρα, μερικά δέ δ.καιόρνια τοΰς λέν πώς θά αποζημιωθούν άπό 
την εταιρία, αλλά ο: άνθρωποι έροιτοΰν μέ τήν ,μεγαλείτερη 
αφέλεια, άν τό σκάση τό κανόνι η έταιρία ποιός θά τοΰς πλή
ρωση, δσο μάλλ.ον ως καθώς παν rt δουλειαίς τής εργασίας τή ; 
εταιρίας όέν θά τελειώσουν ούτε μετά ένα at-ova.

Σ ι,μ . ϋα.ίψ ιιτθ^ ώ.ΐι ν. Τά παράπονά σας παρακαλώ στον 
Σκουλούόη καί στά πέντε δέκα κνώδαλα Συριανά ποϋ ήθελαν

"Ας ήναι. Στό προκείμενο.
Ό  Μπιρμπαντόπουλος άμα έχαζόθηκε, φωνάζει ένα κλη- 

τήρ καί τοϋ λέει.
— Βρέ αδερφέ, εγώ ούτε λωποδύτης είμαι ουτε διάολο:. 

Είμαι γυός πατέρα μέ περιουσία καί κείνη jj κυρία ποϋ μ’ 
βανε μέσα είναι άδερφή μου, καί τδκανε έτσι γ ιά  πείσμα, είναι 
οικογενειακά πράγματα, καί άν θέλης πάμε τώρα άμέσως στό 
σπήτί της ποϋ κατοικώ γιά  νά γελάσης. Είναι έτσι νευεική. 
Νά, σέ παρακαλώ ενα κατοστάρικο καί κάνε μου άν θελν,ς 
τήν χάρι καί πήγαινε στοϋ κΰρ Κατσίμπαλη καί πάρε μου 
ενα καπέλο, γ ια τ ί μούπεσε στό δρόμο, κα ί ξέρει κείνος τό 
κεφάλι μου άμα τοϋ πής πώς είναι τοϋ κΰρ Μπιρμπαντόπουλου..

Πέρνοντας ί  κλητήρας τό κατοστάρικο τοϋ είπε :
—  Τί τής θέλεις, άδερφέ, τής πολλαίς σκουτοϋρες καί τά 

ντράβαλα ; άπό καπέλα ή αστυνομία είναι γεμάτη , άν θέλης 
σοϋ δίνω ένα πρόχειρο, καί μάλ.στα άν θέλης σοϋ δίνω καί. 
τά δικό μου, σώνει νά πάς νά ήσυχάσης τήν αδερφή σου στό 
σπ ίτ ι σου ώς καθώς λές. . . . Α ϊ, οικογενειακά πρ άγμ α τα .. . . 
Μήπως θαρρής πώς δέν θά τό μετανόησε κι* αΰτή ;

Καί ταϋτα  λέγ·ντας τοϋ πάσαρε καί έ'να κουρελιασμένο 
καπέλο στό κεφάλι ποϋ ήταν σάν καθήκι μέ συμπάθειο άρχαι- 
ολογικό καί τοϋ είπε γιά  ούλτιμο.

—  Λοιπόν καθώς είπαμε άειντε πή γα ιιε  σπήτί σου κ* Ιγώ  
σοΰ φέρνω κεϊ καί τό καπέλο καί τά ρέστα.

3

νά τοϋ κάπουν τό κατευόδιο κα ί έγινε ρεζιλιδες στή Σύρα, δέν 
σας λέγω  νά παραπονευθήτε στόν Τρικούπη, διότι ούτου ουχ 
ή κεφαλή στρέφεται, κα ί ούτε μέ τόν μπόντζ άργάτ.

Λ ί*
μοϋ θυμήσετε πάρα κάτω  νά σάς γράψω γιά τήν εμπορική 
συνθήκη ποΰ έκι.vft ό Τρικούπης μέ τήν Γερμανία. Είναι ψυχή 
μου στά ΓΙατήσα.

Καί γ ιά  νά μή τό ξεχάσωμε πάρα κάτω σταθήτε νά σάς 
τό ποϋμε τώρα άμέσως.

Κ ατά τήν ά τ ιμ ο  αΰτή συνθή κη ,= α τιμ .ο ς δέ θά πή κατά 
τήν άρχαία, εκείνος ποΰ έχει πολλή τιμή άπάνω του, διότι τό 
άλφα δέν είναι στεριτικόν άλλά άθροιστικόν, ήγουν <ιας άμα 
σάς λέη κάνεις άτίμους, νά τό θεωράτε γιά  τιμή σας, διότι, 
ώς καθώς είπαμε κατά τήν γραμματική τών δασκάλων, ό ά
τιμος είναι υπέρ παρά τίμιος.

Ούτω; λοιπόν υπέρ π*ρά τίμ ια  γ ρ α μ μ ,α τ ιχ ώ ς  ήγουν ά 
τ ιμ η  είναι ή συνθήκη τοϋ εμπορίου ποϋ έκανε τό κουβέρνο 
μας μέ τήν κυρία Γερμανία, καί τήν όποία οί κύριοι έφημερι- 
δογράφοι σας τήν ξεπέρασαν στό ξέψαλμο, χωρίς κάνεις νά 
τολμήση νά φέρη τήν έλάχιστη παρατήρησι, σάματις νά μάς 
ήχε κυριευμένους ή Γερμανία.

Καί άκούσετε : Κατά τήν άτιμο αΰτή εμπορική συνθήκη, 
ήγουν υπέρ παρά πολλή τίμ ία , θά είσαγάγω ντα ι στήν Ε λ 
λάδα άπό τή Γερμανία μ ό ν ο ,χ ω ρ ί ;  φόρους καί άτελώνιστα 
ί  ρ ίχ α να ίς  τών σιδηροδρόμων, ή ρ.δαις τους, τά διάφορα σι
δερικά, b χάλυψ ί] γεωργικαίς μηχαναίς, (αΰταίς μπήκαν γιά  
τά μ ά τια ), καί κοντά σ’ αΰτά θά μπαίνη λέε;, ή συνθήκη, θά 
μπαίνη καί τό κινίνο τό γερμανικό τής τσάμπας ώς καθώς καί 
τά  οινοπνεύματα, διότι έχουν λέει, μεγάλο φόρο στήν Έ λλάόα .

Έ δώ , κύριοι φίλοι, υπάρχει μία μεγάλη άχρειώτης εις τήν 
οποία ώς καθώς είπαμε δέν έδωσε κάνένας ώς χτές πατσα- 
βουρογράφο; προσοχή, γ ια τ ί δη λαδή νά μπάζω ντα ι τής δω
ρεάς δλα τά άναγκαιοΰντα τών σιδηροδρόμων καί προνομι- 
ακώς μ ό νο  ώς καθώς είπαμε άπό τήν Γερμανία.

Ά ρ α  Οά πή δτι κάτι τρέχει, δτι ήγουν μας, οί χρυσογά- 
δαροι ποϋ πήραν τοΰς σιδηροδρόμους θέλουν νά μπάζουν τά 
υλικά τους ελεύθερα. Καί γ ια τ ί τό τ ί νά μή γίνη καί γ ιά  δλα 
τά κράτη αΰτό ;

Ά μ  τό κινίνο γ ια τ ί νά άφεθή ελεύθερο τελωνείου άπό τήν 
Γερμανίαν ώς καθώς καί τά οινοπνεύματα, τά όποια λέει 
ώς ένεκα τών μεγάλων φ-'ρων ποϋ έχουν στήν Ε λλά δ α , πρέ
πει νά μπάζω ντα ι τής δωρεάς ;

Καί λέει ό Μπιρμπαντόπουλος βλέποντας καί καταλαβα ί
νοντας πώς ή εκατό του δραχμαίς ητανε φαγωμένες.

—  Μά κΰρ κλητήρα, μ ’ αΰτό τό καπέλλο νά πάω σπ ίτ ι.; νά 
μέ βλέπη ό κόσμος, θά ημαι γελοίος. Δέν έχει κάνένα τής 
άνθρωπιάς ;

—  Οΰχ σκουτούρα είσαι, σέ άμολοΰν καί μουρμουρίζεις κιό
λας, θέλεις καπέλο τής άνθρωπιάς, άμ μήπως αΰτό είναι τής 
γαϊδουριάς ; "Ανθρωπος τό φοροϋσε κι αΰτό σάν καί σένα μέ 
μύτη καί αΰτιά , δχι εννοείται μεγάλα σάν τά δικά σου, άφοϋ 
σέ άμωλοΰν καί δέν φεύγεις. Πρέπει νά σέ αρχίσω τώρα στής 
σβερκαίς, μασκαρά, λωποδύτη, νά σοϋ δείξω γώ νά σέβεσαι 
τήν άστυνομία. Έδώ ρέ κασιδιάρη λωποδύτη, ε ίνα ι, έχεις νά 
κάνης μέ τήν εξουσία, καί πρέπει v i σέβεσαι τήν εξουσία 
δταν βοίσκεσαι ενώπιον τής εξουσίας, ώς έζουσία ποϋ είναι.

Πέρνει φώκο καί ό Μπιρμπαντόπουλος καί τοϋ άπαντά :
—  Μπορεί νά ησαι δσο θέλεις εξουσία, άλλ,ά δέν έχεtς καί 

τήν έξουσί* νά θέλης νά μοϋ σουφροποιησης τά εκατό φράγκα 
φοβερίζοντας με. Έ γώ  ρέ, είμαι Μ ανιάτης.

—  Βρέ εμένα έδοισες 100 φράγκα ; Σέ στρώνω κακομοίρη 
στό βούρδουλα ποΰ σοΰ λύνω τόν άφκλό. Έ γώ  ρέ, έχω άπό 
δώ καί ένα μήνα στήν υπηρεσία καί σήμερα πρώτη ’μέρα μπή
κα φρουρά καί θά μοϋ μάθης εσύ τήν υπηρεσία τής άστυνο- 
μίας ; Φέρε δώ τό ρωλόγι σου, τήν καδένα σου, τό δακτυλίδι

Καί ποιος έβαλε τοΰς φόρους αΰτοΰς παρακαλοΰμε,. κΰφ 
κύριε Τρικούπη ; Σύ !

Ά λ λ ά  αΰτα ίς τ; άτιμες συνθήκές σου θά ξεκαΟαρισ-οΰν στΛ 
βουλή, αί δέ κύριες σιδηροδρομικές έταιρίαΐί^ επειδή οί σι
δηρόδρομοί ποϋ κάνουν είναι εμπορική επιχείρησή χρεωστοΰν 
νά πληρώσουν τοΰς φόρους τοΰς νόμιμους, δπως πλήρωσαν ώ< 
τώρα καί ί) άλλαις έταιρίαις,

‘Υπάρχει λοιπόν σάν νά λέμε περί τοϋ άρπαξε νά φάς κα ί 
δποιος λάχει. Φανταστήτε πλέον ποΰ μάς κοροϊδεύουν καί τ) 
ιδ ιαις γερμανικαίς εφημερίδες γ ι ’ αΰτή τήν «υνθήκη μας, γ ια τ ί 
έμεΐ: στή Γέρμα /ία τίποτε πράγματα δέν μπάζωμε, ώστε v i 
πήτε πώς μά; έδιοκε εΰκολίας καί η Γερμανία.

Ά λ λά  είπαμε αΰτά Οά έξελεχθοϋν εις στή βουλή, γ ιά  νά 
άποδειχθή ή άτιμος τιμή τής γερμανικής α:ΰτή; συνθήκης.

Τ . Γ. Σήμερα ή Ώ  (α  τοϋ Τρικούπη τά  διαψεύδει δλο» 
*ΰτά , άλλά μέ τέτοιο ί ΐ ί μ ο  τρόπο, ποΰ είν,χ» τής συχασάς. 
Τύπωσέ μας κ. Τρικούπη τήν Συνθήκη άν έχης μούτρα ;

Ό  έργοστασιάρχης
τοϋ Κατσόνη στόν Περαία είναι πολΰ βάναυσος, διότι κακΟτ 
μεταχειρ ίζεται τοΰς έργάτας, επειδή δέ καί άλλοτε; φοραίς 
τοΰ τά γράψαμε αΰτά καί γνώσι δέν έβαλε,- θα πή πώ ; θαι 
γίνη χειρότερος τώρα. Φύσιν πονηράν μεταβολεΐν οΰ ράόιον, 
άς τόν χαίρεται δέ καί ό καταστηματάρχης ποϋ τόν έχει.

Θ ρ ία μ β ο ς .
Ή  έτα ιιία  τοΰ ίπποσιδηροδρόμου έδωσε δ ιαταγή  στοΰς υπαλ
λήλους της νά μή κατεβάζουν τοΰ; στρατιώτας κάτω  άπ^ 
τής άμαξαις άδιάοορο καί άν ηναι καί άξιωματΐ/<.οί μέσα, 6 -  
περ δή καί έγένετο. ’Έ τσ ι ντέ, ποιός μιλά τώρα, δταν έφαρ-r 
μόζωνται οί νόμοι σύμφωνα μέ τοΰς νόμους.

Μά Οά πήτε, ότι θά θυμώσουν οί κύριοι αξιωματικοί κα ί 
θά πηγαίνουν μέ τά ποδάρια, δπως και θύμωσαν και κατέ- 
βηκαν προχτές, τόσο δμως τό καλλίτερο, διότι ετσι κάνου1# 
καί στρατιωτικό περίπατο,- b όποιος θά τοΰς όφελήση τά  μά
λιστα πρεπόντω; καί δεόντω; μεθαύριο δταν Οα πιασουν ΐ)

I βρ°Χ.α,'ί· . ,
Τέλος πάντω ν άφοϋ έκεΐ δξω στά παραπήγματα είναι τό- 

σαις χιλιάδες στρατός, καί άφοΰ πέρασαν κα ί yj μουστιαίς 3ς' 
βάνη ένα βαποράκι πάλι σέ ενέργεια νά χωρή πληθυσμούς' 
μέσα, άφοΰ μάθαμε πλέον δλοι νά πηναίνωμε μέ τά τραμ- 
βάύ. ’Ά μ  νά τ ί είνε νά πληρώνη τινάς, [ ία > ωροπεντ» ρα ; ΜΑ.

σου, τό καπέλο ποϋ σούδωκα, άφοΰ δέν σοΰ apc*6lj φέρε κα* 
δ ,τι λιανορ-ατάρια έχεις άπάνω σου.

—  Μά τ ί θέλει; νά μέ γδύσης ;
—  Α π ενα ντ ία ς , έδώ. ρ.έσα στήν άστυνομία δέν χάνετα ι 

τίποτα παρά δσα πέφτουν κάμμιά φορά σέ μ ε ρ ικ ώ ν  κλητή
ρων τά χέρια ιδιαιτέρως, καί ιτρέπει νά μάθης δτι έγώ είμαι 
άπό τοΰς παστρικοχέριδες σοϋ στράφτω ένα μπάτσο ποΰ μπορώ 
νά σε στείλω άπό δώ ώς τό Τατόϊ νά πάς νά δής άναυλα καί 
τόν βασιλέα.

Καί χωρίς νά χάση κ « ι:ό  τοϋ δίνει έν«( σφάλιαρο ποΰ τοϋ 
φάνηκε ό οΰοανός φακή καί ή θάλασσα σφοντύλι»

Ά π ά νω  στήν ώμ^ρφη αΰτή σκηνή τής .ραγουδίας νά sti I 
φτάνει ό φίλο; του Ψιψικάκης μέ τήν άμαξα, νά ό Βουσβίκη< 
ό άλλος φίλος του μέ τήν καρρότσα του Γκα ί ατΛ π^σω τους 
νά καί ή αδερφή του Κίτσο μέ τό λοντόν της, καί κάνουν 
πλόκο στήν αστυνομία ;

Μεθαύριο σάς λέμε τήν συνέχεια άφοΰ μάθομε τ ί τυνέ-βν» 
έκεΐ μέσα, άλλά είναι κωμικοτραγική ή ιστορία. Δέν ξέρω κ ’ 
έγώ πώς τά μπέρδεψαν αΰτοί οί άνθρωποι, καί δέν μέ μέλλε» 
τόσο ν ι ’ αΰτοΰς, άς βγάνουν τά μάτια  τους δσο γιά  μεν* 
ποΰ σά; τά μπέρδεψα κα ί δέν ξέρω τώρα πώς νά «άς τή'* 
βγάνω στήν άκρη αΰτή τήν ΰποφυλλίδα.

"Εχω βλέπετε, άλά Τρικούπη, νά κάνω μέ πολλά προσώ- 
πατα  καί μάλιστα πιό άξετσίπωτα άπό τοδς βουλευτά; τον.



4 ir .o 'i  θέλω.

τόν θεο, ετ» μουρχεται να παω ν* γραφτώ στρατιιότr ;  αόνο ι · » ι  . . , t> , , «j / < ι ‘ >· ν , · «  ̂ * λ, “ 1 γίνονται κοινο σκανταλο και κακο παραδειγμα και κον-ά σκαί μόνο για  νά ταζιδεύω με ενα όβολον, δίκην περιτ.ΥΛτού I - . - ' ! «·ο , ν .  V, „ * .tr  C i 'ϊ , υ  αυτους βλέπουν και οι άλλοι καί ζηλευουν. Δίκαιο έχουν. Νά
μ'λ τό ' ξανακάνετε μασκαράδες άλλη φορά, γ ια τ ί σά; πήρε ό
διάολος ποΰ θά σά; πάρίί.
"Αμ εσύ βρέ Σωφρόνιε, δέν σέβεσαι άσεβέστατε, κάν λίγο τό 
δνομα ποϋ φέονει;. Σωφρόνιο; είσαι σύ, η άσωφρονέστατο; ;

°1δοί> το oou ή βουλή, σέ πο ιανοΰ χέρ ια
— Χ ί λέει εδώ  τί* κ ιουτάπ ι τών αγορα

σμένων νά Β£.-, καί μ.ή χάνεααι.

Ά « ό

εφτειασε
παραγέμισε ρ.έ, δηλαδή, άπό αά μέ συμπάθειο γ ιά  νά μας τά 
jjipr, δώρο χωριστά τού κάθε ένού; έφημεριδογράφου. Αυτό είνα ι, 
τ:οϋ αφού σαβούρωσε ΐκεϊνο: τά  χρυσαφικά, μάς κοροϊδεύει 
«ίίόλας, σάν τόν Τρ·.κου—η τήν άντιπολίτεψις πού της λέει, γαύ
γ ιζε  070 βελεις κα ί φάε κα . . . .  κουλούρες γ ιά  νά θεραπέψνις 
τήν πεινά σου.

Έ τ σ ι κατάντησε τώρα, τά μεγάλα κοροϊδα νά κοροϊδεύουν 
τά μικρά.

Ό  κ. Α . Α έ χ ϊς
Από τό ’Αρχοντικό ειδοποιά καί λέει στούς μπακάλιδε; Δ. 
*Ά γα  κα ί Αρ. Έςαρχακτ, παντοπο’ιλιδες στό Γύθειο πρώτο 
νά μή πειράζουν τνίς γυναίκες τ?,; χωρικαΐς πού πάν κα ί ψου- 
νίζουν στά μπακάλ'κα του; καί δεύτερο κάτι άλλα ποϋ δέν 
|«.2; ενδιαφέρει. Μα αλήθεια \ f . ;  πειράζετε ; Καί πώ ; π α - 

ακαλούρ.ε μέ τά "λόγια η μέ τά. χέρια ; Δέν ντρέπεστε γ α ϊ
δούρια, νοικοκυρέοι άνθρωποι νά κάνετε σάν δεκάξι χρονώ πα ι- 

; Φτούσα ; ν.ο· ■■5$.
I

*Άφκξ«τ; ΐο ΰ  στρατάρχη  τής Γ α λ λ ία ς  κα ί ή ύπο- 
τον» από τα πα :δαρέλια  τών γ\>μ.ναοίων.

Χτί3Κ αλαμπάκα προ ημερών ό Ά ργυρέ; καί Θεοδώσιος Λ ιώπης 
r a l  ό Σωφρόνιο; επνίραν τήν κυοά Βασίλενα καί περί δηλαδής 
$έν τού; μεΧει γιά  τήν δουλειά ποϋ εγινε δσο περί τοϋ δτι

Ι*έ, άφοϋ μιας κλέφτουν τά  λεπτά ο ι λογ ισ τα ί 
μ,ας κα ί ταμ ία ι,ζούπ ιβ *  τό  κόκκαλο νά βγάν»} ζ ο ν μ ί.

‘ Ο  κ. Α .  Κ ω νστα ντ ιν ίδ η ς
είναι διαολάνθρωπο;, έπ ιχειρηματίας ό μασκαρέα;, άλλα  ώ ς τ ίμ ιος άν
θρωπο; ξέρει νά κάντ* σάν τον λύ<ο μόνο; του τ ή ;  δουλειαίς του. Ε ίναι 
υεΐδ ι κωλοβό, μ* βλβν δ :ι  φείδ ια κολοβά δέν υπάρχουν Ικ τό ; τω ν βατρά
χω ν, ά λ λ - St; fr-a i, ή παροιμία τ ·  λέει.

:ό ξώφυλλο γ ιά  νά βγάνι^ τό ΙΜέον £-.ος άπό μέσα.
Οί ήμ ε; οδεΐχτες αυτοί τ ιμ ώ ντα ι άπό 60 λ επ τά  | ώ ; 5 δρ αχμ α ί; ποΰ 

είνα ι π ιά  γ ιά  σαλόνια.
'Όσοι προλάβατε πήρατε, δσοι δεν προλάβατε νά μήν έχ ετε  παράπον» 

π ώ ; δεν σα ; τό γνωστοποίησα Ιγκα ίρ ω ;, Ινώ  έκεΐνο ; τού ; ευγανε Ι γ κ ι ι -  
ρώτατα, προ πάντω ν φέρνετε ε ί ;  γ  ώσί σ α ; και σ α ; τώ ν έπαρχ ιω τώ ν, οτι 
λ .α ν .κ ώ ; καί χονδρικώ ; καί «ποιας άξ-ας θέλετε μπορεϊ νά σάς Τμό; 
στείλ^ πρίν σωθοΰν, ά λλά  μέ άρζάν κοντάν γ ια τ ί έτσι πλήρωσε καί αυ
τό ;, καί πρίν ώ ;  καθώ ; προείπαμε καί λέμ ε σωθοΰν.

*11 διεύθυνσις με τού ; παράδε; μαζύ =  Πρός τόν κ . Ά ν έσ τη  Κ ω ν- 
σταντινίδτ,, Β ιβλιοπωλεϊον ό «Κ οραή ;» , &ν καί τά  ημερολόγια αΰτά  
λένε άπάνω  β ιβλιοπωλείο ό Κ ο ρ λ ή ; ,  ά λλά  αύτό είνα ι τυπογραφικό 
λ-;8ο; ποΰ διορθόνεται καί μέ τό χέρι.

Έ μπρό; λοιπόν ολοι στοΰ; μερβδείχτας τοΰ Κ ο ρ λ ή, τοΰ Κ ·ρ«ή  θέ
λομε νά ποΰμε, χ ια τ ί κοντεύουνε νά σωθοΰν. Ά λ ά  τρέ.

Ε ις  τήν Χ το ά  τοϋ Μ ελα,
άνοιξε ενα νέο κατάστημα  πρδ τίνος τή ς  κυρ ία ; Ε. Π ρίντεζη, Ιν τ ψ  ό- 
πο^ω κ α τα σ τή μ α 'ΐ πουλοΰνται «ρ ισ τ ίτα τα  καπέλα ευρωπαϊκά έ'τοιμα ώ ; 
καδώ ; καί εδώ δν θέλετε  σ ε ϊ; τ> γ υ να ΐκ ε ; νά τά  φτειάσετε. "Ο λα σέ με
γάλο συμβιβασμέ, ήγουν σέ μ ετρ ία ; τ ιμ ά ; ποΰ δέν τ α ΐ ;  βρίσκετε σέ ί λ λ α  
καταστήματα καί δουλειά τ ή ;  πρ ώ τη ;. Έ κ ε ϊ βρίσκετε Ικτό ; άπβ γυνα ι- 
κειχ καπ έλλα  τοΰ τελευτα ίου συρμ»ΰ, ά λλά  καί βελλούδα κο^δέλα ι;, 
ύαάσματα , ά τλά ζ ια , τ α ν τ έ λ ε ;. φτερά, λουλούδια κα π έλλω ν, καστόρια, 
ψά'3ε;, γά ντ ια , λαιμοό’ έτα '.;, μυρουδιά'.;, κ ά λ τσ α ι;, κορδσέδι; καί οτι 
άλλο θέλετε.

'Ό σ α ι; κυρ ία ι; δέν π ά τε  σ τή ; κυρ ία ; Π ρίντεζη  τό Ιμπορικό νά γνω ρ ι- 
σ·.ήτε θά με-ανοιώσετε.

Έ κεϊ δλαις σα ;.
Χ ό  Έ λα ιο τρ ιδ ε ϊο ν

τοϋ Νικολάου Δ. Α ιγινητου, «ρέρνει σέ είδοποίησι στούς π ε -  
λ ά τα ; του, τούς άπειροπληθεΐς, δτι αγοράζει Έ λνια ί; μέ αν
ταλλαγή  Έ λλαίου, ή’γουν σας δέχεται 31 οκάδες Έ λλνιαίς καί 
δίνει ενα ξυστί λά δ ι ήγουν σας πεντέμισυ οκάδες. Κοντά 
σ’ αυτό δίνεται καί αράδα σ’ δσους έχουν ΈλνιαΙς γιά  άλεσμα. 
Τρέξετε λοιπόν νά βρήτε άράδα, πρίν σας πάρουν άλλοι τήν α
ράδα σα;. Χ ιμ ιό τη ς  άκρα.

Μεγαρίτικες καί μαδν,τέ; έλνιαί; δίδεται έλαιον καθαρόν 
τή ; άρεσκεία; παντό; ερχομένου.


