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Ά χ ο ύα ετε .
νΕνα πολεμικά βαπόρι άπο την Πάτρα μέ έ'να τάγμα στρα

τιωτών άοιβάρισε γιά  τήν ’ Ιτέα γ ιά  νά παραλάβ'/ι τους δυό 
κακούργου; τοϋ Λαυρίου. Ά πό  κεϊ άλλ.ο πολεμικό καράβι ά- 
ριβάρισε άπό τήν Κόρινθο, γιά  νά παραλάβτ, τού; δυό κακούρ
γου;. Ά πό  τόν Περαία άλλο πολεμικό καράβι άριβάριστε στό 
Καλαμάκι γιά  νά παραλάβη τοϋ; δ υ ό  κακούργου;, προ; υπο
δοχή τών οποί'ον έπήγε και b αξιότιμο; μοίραρχο; τή ; ’Αθή
να ; μέ ολάκερο επιτελείο, άπό υπομοιράρχου; καί κομματαρ- 
χέου,· καί δσου; χωροφύλακα; είχε ή ’Αθήνα.

Ά κοϋτε σεϊ; έκεϊ γ ιά  όυό κακούργου; νά σηιιωθίί όλο; ό 
5τόλο; στά πανιά καί δλο; ό στρατό; στό ποδάρι, σάμ ατς δέν 
έφταναν δέκα τό πολύ άνδρε; νά τοϋ; συνοδέψουν.

"Ένα μονάχα ξέχατε νά κάν/ι ό κ. πρωθυπουργός, νά κα- 
τεβ·?ι δηλαδή ό ιι^ος νχ τους υ ποδεχθή στόν Περαία και νά 
παρατάζη καί τόν στρατό.

Δηλαδή είναι κάτι κουταμάρες πλιά πού συχένεται τ ινά ; 
καί νά τα ΐ; άκούτι.

Χ ό
νοστιμώτερο δέ είναι εκείνο ποϋ έγραψε χ τ έ ; ή ' Αχρόπο.Ιις, 
δτι δηλαδή αΰτά τά δύο ζωντόβολα ποϋ τά έσύλληψε ενα; 
καί μοναχό; του ένωματάρχη; στό Λοιδωρίκι, αποπειραθηκαν, 
λέει νά φύγουν άπό μέσα άπό 40 στρατιώτες.

Γιά νά συμβή αΰτό άν ήτανε δυνατόν, θά πν) πώ ; οί κύριοι 
κακούργοι είχαν μεγάλη περιποΐησι στό δρόμο καί θά τοϋ; 
είχαν καί άμολυτού;, ένώ έδώ μά; δένουν έντιμου; πολίτα ; 
μέ τό άπολυτάρι σάν κακούργου; καί μας σούρνουν στή φυλακή 
γιά  τού; φόρου; ένόμου; καί ανόμου;.

Τά νά γράφει τ ινά ; κάμμιά φοοά ανοησίας ποϋ νά έχουν 
τό γούστο του; στό διάολο, άμ τέτο ια ι; πάλ ι ποϋ δέν τή ; 
κόφτει οΰτε τό σκεπάρνι τού τενεκετζή.

Ντραπήτε λίγο , διαβόλβι, ντραπήτε, νά μή γελά b κόσμο; 
καί μέ μα ; τού; πατσαβουρογράφου; ποΰ θέλομε νά κάνωμε 
σέ δλα τόν έςυπνο καί βρισκόμαστε μπούφοι.

Ο ρ ο χ τ έ ϊ
πού ευχαρίστησε b Κ αλλιγά ; τήν βονλή ποϋ τόν εΰγανε πρόε

δρο τελειόνοντα; τόν ευχαριστήριό του λόγο είπε κάτω  κάτω  
«π ώ ; πρέπει νά προσέξουν οί κύριοι βουλιαχταί νά ευχαρι
στήσουν έκεινού; ποϋ τού. εΰγαναν, ήγουν τόν Λαό, καί μά
λιστα ίσα ίσα τώρα ποϋ μ ’ αΰτή τήν τελευταία σύνοδο πέρ
νουν τά παποϋτσα στό χέρι εστω ντα ; μέ τό νά τελειών*.

Καλλίτερη κ^ροϊδεία δέν μπορούσε νά μά ; κάνν] b αξιότι
μο; πρόεδρο; καί μάλιστα ίσα ίσα αΰτό ; πού μά ; λύσσαξε 
στού; <ρόρού;.

Ά λ λ ά  καί μ εΐ; είμαστε πρόθυμοι νά τοϋ δείξ'ομε τήν εΰ- 
χαρίστησί μ α ; στή ; ερχόμενε; Ικλογα ί;, άν τολμήσν) καί βάνη 
κάλπη, (κουταμάρα δά πού δέν έλπίζο/ε νά τήν καν-/)), γιά  
νά δή, δτι πέρασε ο καιρό; ποϋ έθεράπευαν οί κομπογιαννί- 
τ ε ; τή ; π λη γα ί; μέ τό φτύσμα.

Π ρός τοί»; ελοπονν^σίους
έν γένει καί ανεξαιρέτως καί άνευ διακρίσεως.

Ά μ  δέν τραπήκατε καί δέν ντρέπεστε καϋμένοι, νά θέλετε 
νά κάνετε μέ ψωμοζητιά τόν άδριάντα τού Κολοκοτρώνη, ποϋ 
έπρεπε σεϊς οί Π?λοποννήσιοι άμέσω; νά καλύψετε τά  έξοδα.

Χάθηκε δέ έ'νας άπό σάς τούς έκοτ κ,μμυριούχου; νά κα τα - 
βάλγ] έξ >δίων του τό τιποτένιο ποσό τών 3^ χ ιλιάδων δραχ- 
μών ;

Δέν είναι ντροπή σα ;, θαρρούμε λίγο, v i περιμένν) μ ι* 
κοτζάμ Πελοπόννησο; νά στήσν] τόν άδριάντα τού ελευθερωτή 
τη ; άπό τή ; πεντάρα; τών ταγμάτω ν τών φτωχών στοατιω- 
τώ ν, καί τών παπάδω ν;

Ε:ς τέτοια έργα εθνικά πρέπει νά λείπουν ij μ ικροφ ιλο 
τ ιμ ία ς  καί ή άντιζηλία ις, καί δέν πρέπει τάχα νά λέτε πώς 
γ ια τ ί νά κάνωμε τόν άδριάντα τού Κολοκοτρώνη καί δ/ι τόσων 
άλλων ;

Αί μά !να  ένα γίνονται καί δποι; θέλει δλα μαζωμένα δέν 
κάνει τίποτα σάν τόν φίλο σα ; Τρικούπη.

’Αφιλότιμοι !

Χ ώ ρ α
μά ; βρίκαν καί μιά άλλη ‘ δουλειά, δτι τά τραπεζάκια τοϋ 
μαγνιτισμοϋ πρέπει νά ήναι δχι μόνον τριπόδαρα, άλλά *a t 
χωρίς καρφιά, καί δέν είναι παράξενο νά μά ; ποϋν πώ ; πρέ
πει νά f,vai καί ν τ ίπ  «ξεκάρφωτα.

* II άρχή μ ο υ  ε ίνα ι ν χ μήν Ιχω  χ ά μ μ ία ν  *ρχήν.
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Παρακαλοϋμε νά μάς κάνουν μιά χάρι ο: κύριοι έφημεριδο- 
γράφοι ποϋ ξελάγιασαν τόν κόσμο μέ τής παπαρδέλαις τω ν, 
νά μάς πούν ποιός άπά αΰτουνούς τό κούνησε τό τραπεζάκι ;

"Αν μάς βροϋν πρόφασί, δτι επειδή εφευρέθηκε άπό τήν 
αντάμ Φόξ στά 1848, ηγουν άπό γυνα ΐκα ις, -καί δτι αΰταίς 
έρουν [/.όνον και τό κουνοϋν, αλλάζει τό πράγμα.

’Ορίστε τόρα, έρ,εΐς ψωμί δέν έχομε νά φάμε καί θέλομε 
κα ί τραπεζάκια άξεκάρφωτα.

Έ γώ  λέγω , πώς αΰτοί ο! μασκαράτες έ'χ&υν μέ τούς μα
ραγκούς συμφωνία, γιά νά μάς φτειάνουν τραπεζάκια.

Δέν μέ πειράζει γ ιά  δσα παθένουν οί άλλοι άλλά γιά  τό 
μασκαραλίκι ποϋ έπαθα γώ.

Πάω στάν Παποϋ τόν μαραγκό, καί τόν παρο.κάλεσα βια
στικά νά μοϋ κάνη ένα τραπεζάκι.

Ο Παπούς χωρίς νά χάση καιρό πιάνει καί μοϋ οτειάνει 
εναν τραπέζαρον ποϋ δέν τόν κουνά οΰτε ό διάβολος, και μοϋ 
γυρεύει τώρα 70 δραχμαίς.

Καί τοϋ λέω γώ —  Μά δέν πρόκειται νά γίνη μαγνητισμός 
στή τσέπη μου. Έ γώ  δέν σοϋ είπα νά μοϋ κάνης κραπέζαρο, 
άλλα τραπεζάκι.

Καί μοϋ άπαντά έκεΐνος :
—  Μα δεν ειξερα πώς είσαι και παλαβός. Έ γώ  δέν είμαι 

μάστορας τοϋ μαγνητισμού τών τραπεζών.
Ας ηναι, ίδαμε καί πάθαμε ώς ποϋ νά τά συμβιβάσωμε 

πρίν μάς φαν τά δικαστήρια καί τοϋ ένούς τό κέρδος καί τοϋ 
άλλου τήν ωφέλεια.

Αφοϋ σφίξαμε καμποσαις καθίσαμε στό γύρο άφήσαντες 
την μπουκάλα κατά μέρος. Καί λέω γώ .

—  *®λετε "εποίθησι πώς θά μαγνητιστή τά τραπεζάκι ;
—  Ναί. Λένε όλοι.
—  Εμπρός λοιπάν, λέγω έγώ , εσείς θά ηστε δποταχτικοί, 

τά  χέρια σας έδώ, νά κάνωμε άλβσίδα, τά μεγάλα δάχτυλα 
μέ τά μεγάλα καί τά μικρά μέ τά μικρά.

Καθόμαστε, βουβοί δλοι. Περνά ενα τέταρτο, τίποτα . Τέν
τα  έμεΐς σάν βλάκες μέ τής παλάμαις άπάνω, οπότε φουρκί
ζετα ι δ Σάββας ό Συριανός καί λέει :

—  Βρέ άδερφοί, μάργωσαν τά χέρια μου, πάω νά σοίξω 
κάμμιά, καί μαγνιτίστετο σείς.

Καί σηκώθηκε καί πήγε στή μπουκάλα.
’Ακολουθούμε δμως έμεΐς σάν πιστοί τή δουλειά μας, τρεις

(22) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

ΤΟ ΔΙΑΟΔΔΚΙ.
Κ Β'.

Δέν υπάρχει φοβεροιτερο πράγμα άπά τόν άνθρωπον τόν 
ζηλιάρη άπάνω στάν ίρωτα.

Γ ίνετα ι θηρίον, δέν ξέρει τ ί κάνει, περπατά σάν παλαβός 
σκαρταδεύει τέλος πάντοιν καί κάνει σάν σκαρτάδος.

Ο Μπιρμπαντόπουλος άμα ποϋ διάβασε τά γράμματα τών 
επιστολών τής Μαρουδίτσας πρός τάν άν-εράστριόν του Βισ- 
βίκ·/; πήγε νά φρενιάση. Σηκώθηκε καί πήρε δρόμο στά Πα
τήσια καί άς ήτανε καί νύχτα χωρίς νά φοβηθή οΰτε κάν 
τούς λωποδύταις.

Στοϋ Φύσερ έσφιξε κάμποσα ποττρία μονάχος του κάμνον- 
τα ς σχέδια καί προμελετώντας έκδί,.ησι.

Ο Βισβικης, εννοείται, δτι χωρίς παράδες περίμενε στάν 
καφενέ.

Τέλος άφοϋ ίκανε τά σχέδιά του καί 3ρ9ε καί στά κέφια 
του σηκώθηκε καί μιά καί δυό στά σπήτι τοϋ Ψ ιψικάκη τοϋ 
ά£ερφοΰ τής Μαρουδίτσας.

Χ τυπά τήν μπόρτα καί μπαίνει μέσα.

τόν γύρο. Ό  Ντελής καθώς ήτανε λίγο στά κέφι καί μέ τής 
βαρειαίς του χεράκλαις καθώς είχαμε ξαμολ-ίρει έμεΐς τά '/£- 
ρια μας, και εμεινε δλο τά βάρος άπάνω άπό τό ένα πλευρά,ξε- 
κολλά τά τραπεζάκι καί σωροκουβαλιάστηκε κάτω προύμυτα 
κ ι’ άνάσκελα.

Στριψόνα δλοι. Έ γώ  χώθηκα μέσα στά αναγκαίο καί άμ~ 
παριυσα καλα τον πόρτα, ο Τριμης σαν ναυτικός Α ίγενίτης 
ποϋ λεει πώς είνα ι, σκάλωσε στό παράθυρο, δ δέ Ντελής πήρε 
σβάρνα τή σκάλα και εύγανε τή μύτη του, είς τρόπον ώστε 
δέν έβλεπε προχτές τήν μύτη του ποϋ εϊ^ε ίσα ίσα καί τήν 
εορτή του.

Τέλος πάντων έγώ Οά κάνω άγωγή εναντίον τοϋ δημοσίου, 
περί άποζηυ ιώσεως τραπεζάκι καί μέ τό νά μή συμμαζεύεται.

Μάς κοροϊδεύουν, μωρέ, μάς κοροϊδεύουν, καί τήν έπαθα ·*’  
εγω σαν βλακας, έστωντας με το νά ήθελα νά βάνω τόν τύπο 
έν τώ δακτύλιο καί ούτω πιστεύσω, άλά Θωμά. Μή χάνεστε..

Ό  κϊ>ρ
Π. ’Αναγνωστόπουλος μάς γράφει άπό τό Λαύριο κάτι τ ι ε
νάντιον τοϋ γραμματεϋ τοϋ Ειρηνοδικείου καί τοϋ δικολά- 
β*υ, επειδή δε το γραμμα δέν είναι άπό τό Λιύριον άλλά 
απο την Αθήνα, ας λαβη τόν >.όπο δ κύρ Π. ’Αναγνωστό
πουλος να ερθη νά υπογράψη τό γράμμα του μπροστά μας 
και τότες μαλιστα . Αμ τ ί , εγώ νά βρώ τόν πελά μου ;

, SxijΧαλκίδα ή κυβέρνησις έφτειασε ένα φανάρι γιά τά καράβι*
καί τής θάλασσας καί σέ μιά θέσι ποϋ νά τά 

ποϋ θά τό ά ,άβη, ένώ έπρεπε νά τά 
! . . σ,·ύ Βαπορακι. (Πού είναι τώρα αΰτό τό Βαποράκι
; πηγαίνετε στή Χαλκίδα νά τά δήτε), ξόδεψε δέ γ ι ’ αΰτή τή 
I δουλειά άλύπητους παράδες καί έχτισε ένα μεγάλο κτίριο σάν 
| τά κάστρο τοϋ φρουρίου τής γέφυρας τής Χαλκίδας, μέ σάλαΐς 
j κάμαρες,κόντρα σάλαις καί παρά κάμαρες,μέ πάλκα,καί άπέ- 
| ναντι σ αυτό τά ευγενικό χτίριο,έκτισε ήγουν τον φούρνο καί 
I τά αναγκαιον στά μοϋτρά τους καί δλα αΰτά τά λοϋσα καί ί] 
j πολιτέλειαις γιά νά κατοικα μέσα ένας ναύτης γιά  ν ’ άνάφτη 
ι το παληοφαναρο,εις τρόπον ώστε μπορεί νά πάη νά ξεπαγιάση 

ό άνθρωπος.
j χριστιανοί τοΰ ανθρώπου άεν μπορούσατε νά τά φτειάνατε
I οικονομικακαι να μη πάν στο διάβολο τόσαις χΟνίάδες γ ιά  νά 
, φέγκη ο καβουρας τήν οΰρά του. Νά ποϋ πάν f, χιλιάδες, νά
. μάς κάνουν φανάρια άχρηστα μέ μπαλκόνια καί σαλάτα καί

να μάς πουλούν τής κολοφωτιαίς γιά  φανάρια.
Ά μ  έτσι θά πάη τό ρωμαίικο.

—  Εόώ είναι δ κύριος Ψ ιψικάκης;
Η Μαρουδίτσα άμα άκουσε τή φωνή τοϋ Μπιρμαντόπουλου. 

καί τέτοια ωρα ποϋ ητανε πετάχτηκε καί είπε, γ ια τ ί σάν 
κάτι νά υποψιάστηκε ί

—  ’Ορίστε, κύριε, ορίστε έπάνω.
— Μά γυρεύω τόν κύριο Ψ ιψικάκη.

Δέν ήρθε ακόμη, άλλά θά ερί/, τώρα σ’ ολίγο. ’Ορίστε, 
έπάνω.

Ευχαριστώ. Δεν έχω καιρό. Πέστε του δμως άν έρθ* 
πώς η σπουδαία ΰποθεσις ποϋ ξέρει πρέπει νά τελείωση ανα
πόφευκτα αΰριο, η άλλοιώς θά τάν άποκαλέσωμε διά τής ’ Ε γψ  
ttfplC} δτι είναι δειλός, άνανδρος καί άτιμος.

—  Μά καλέ, πώς κάνετε έτσι άπόψε ;
Καί ταϋτα  λέγοντας ή Μαρουδίτσα κατέβηκε τής σκάλαις 

και πλησίασε τόν Μπιρμπαντόπουλο μέ κολατευτικά τρόπο, 
καί άρχισε νά τοϋ λέη :

— Τί μοϋ έπαΓες πάλι άπόψε ; Πολύ φουρκισμένο σέ βλέπ:ο._ 
Τι μοϋ έχεις ;

Καί τόν χάΐδεψε λ ιγάκ ι στά μάγουλο. Ό  Μπιρμπαντόπου-. 
λςς σάν νά γαργαλίστηκε άλλά δέν ήτανε καί τόσο κουτός νά 
κανη άμέσως υποχωρησι. Βάζοντας λοιπάν τά χέρια του πίσοί. 
στάθηκε σαν κολώνα μπροστά στή Μαρουδίτσα άκούνητος 
καί τής είπε :

Πέρνω τά τραπεζάκι, καί προσκαλώ τάν κύρ Βασίλη τόν 
Σάββα άπό τήν Σύρα, τόν κύρ Τρίμη καί τάν Μιλτι*δάρα 
Ν τελή νά τό μαγνητίσωμε.

τής στεργιάς 
βλέπη μονάχος εκείνος 
φτειάση

και λνγους οννδρο(Λητάς στουςΠαζου; τ:ου Λανουν γαρίόα τό[/.ατι I 
τους γιά εφημερίδα, και τους στελνομε μόνο τόν ((Παληαν- I 
θρωποϊ καί ((Παληάνθριυπο)) οΰκ έστίν '.δεΐν στα ματια του;, I 
παρά σέ κάθε χάσι καί φέξι τού <ρεγκ*ρ·.'ϊϋ καί τάν βλέπουν I 
ξάφνα σάν νά ηναι κάνένα μετέωρο.

"Ορσε λοιπάν μέσ’ τήν βελτίωσι τών ταχυδρομείων σας, ή- I 
γουν τή χειροτέρεψα

Καθώς πάμε, Οά καταντήσωμε άλ* άρχαΐα νά κάνωμε >όι- I 
ωτικά ταχυδρομεία καί νά βγάζωμε στούς δρόμους τούς τε- I 
λάλιδες νά φωνάζουν :

=  Σήμερα ήρθε τά βαπόρι άπά τήν Α θήνα καί εφερε I 
γράμματα είς κάθε έκαστον, καί οποίος έχει νά λαβαινη I 
γράμμα από αυτόν τόν τοπο, ας παη στά μπακαλικο τοϋ I 
τάδε νά τά σύλληψη πρίν ή τό μεταχειριστή εις τοποθέτησι I 
τυρίου καί ^σαρδέλων, καί έχει τό κχθε κομμάτι βίυλωμεν> I 
καί άξεβυύλωτο >.ατά τήν διατίμησι τή ; κυβέρνησις δεκαπέντε 
λ επ τά , καί πέντε τοϋ τελάλη, ιδιαίτερα καί έπί χεΐρας είτες 
έ/ει είτες δένέχεις σώνει μονο δτι θά πάς νά γυρέψης γράμμα 
Ά λ ά  τ :ε . Δέν έχει άλλο.

Β ρ ε
δάσκαλε ιΊαπαδάκη ποϋ είσαι στήν Ε ΰαγγε 'ική  σχολή τής 
Σμύρνης, τ ί βαράς ρε τα παιδια ετσι σαν στραβός ; Μ,^ας 
καί νομίζεις πώς τάχεις μαζύ καμωμένα μέ τούς πατέρες τους 
η ξέ-/ασες ποϋ πέρσυ δταν σεΐχαν στοϋ Κιοπετζόγλου τά σχο
λειό στό όποιο έστωντας μέ τά νά βρέθηκαν καί νά ϋπαρχαν 
ώμορφα κορίτσα δεν ει^ες τ.'ν νοϋ σου στο κεφάλι σου μ α υ .α  
νά κάνης μάθημα ; Γαϊδουρογάΐδαρε τού γαϊδουριού, καί κύτ
ταξε άλλη φορά νά μή βαράς τά παιδιά άλαφριά, διότι σέ πήρε 
καί σήκωσε ό 'δ ιάολος,άν θά βαράς βάρα μέ τρόποώς ποϋ νά 
σκοτώσης κάνένα ε; δε μη βαράς καΟολου. Ορίστε και αλλ»α 
δασκα,·.ικά μούτρα γ ιά   ξούρισμα.

Λ ίά ,τα  μ α ς ,
έδώ είναι ποϋ δέν θά μπορέσουμε νά βρούμε άκρη. ΙΙρώτα μάς 
έγραψαν καί γράψαμε πώς δέν τούς περιποιούνται τούς άσίε- 
νεΐς τών άρρώστων στό στρατιωτικά νοσοκομείο, ύστερα μάς 
γράφουν πώς ψέμματα γράψαμε πώς δέν τούς περιποιούνται 
άφοϋ δέν τούς βάζουν οΰτε καταπλάσμ ατα , τοίρα πάλι σή
μερα μας γράφουν πώ ; ψέμματα γράψαμε πώς είναι εΰχαρι- 
στημένοι, καί οτι τούς γέλασαν καί έβαναν μερικοί τής υπό
γραφα ί; των.

  Έ δώ , έδώ είς τήν καρδίαν μ ιυ  κεΐσαι, δχι σύ πλέον,
άλλά τά γράμματά σου.

—  Τά γράμματά μου ; Χαχά- Και ποιός σέ γέλασε Μπιρ- 
μπαντοπουλάκι μου ; Γ ι’ αΰτά μοϋ είσαι φουρκισμένος ; Τό 
κακόμοιρο.

— Ν’ άφήσης τής κοροϊδείαις κατά μέρος.
—  Ψυχή μου. Πόσο κακός είσαι όταν θυμώνης. θ ά  τά 

πώ νά μή σ’ άγαπήση πλέον κ / μμιά. Ζηλιάρη. Γιά νά ό* τί 
γράμματα είναι αΰτά ;

—  Είναι άπά κείνα ποϋ ξέρω γώ , καί δεν ζερεις συ. Ναι, 
μάλιστα. Καί αΰτά νά τά γνωρίζης πολύ καλά, καί νά μή μού 
καμόνεσαι πώς δέν τά γνωρίζεις.

—  ΤΩ θυμοί, ώ θυμοί. Τί ωραία ποϋ θυμώνεις, ώερεις καί 
κάνεις τό θυμοιμένο καί προσποιητά. Κατεργαρ.-κο. Ελα τωρα 
λέγε τ ί θέλεις νά μή φωνάξη ή μαμά.

  Ά π ά  σένα δέν θέλω τίποτα  καί μπορείς πολύ καλά νά
πάς δουλειά σου, έγώ θά κάτσω όώ στην αυλή να περιμενω 
τάν άδερφό σου.

—  Κάνει, καϋμένε ψύχρα, καί θά μ·ΰ κρυώσης αγάπη μου. 
Δέν μέ λυπάσαι νά μέ τυραννάς τόση ώρα καί νά μή Ιέλης 
νά μάς πής τ ΐ τρέχει ;

—  Μάθε λοιπάν, χυρ(α μου, δτι είμαι μάρτυρας.
—  Α λήθεια  ; έλ* νά πάμε νά τά ποϋμβ τοϋ μπαμπά. Για

Τώρα λοιπόν σ’ αΰταίς τή ; άλληλομαχούμενες ψβυτιαίς καί 
άλήθειαις άειντέστε σείς νά βρήτε τήν άλήθεια τοϋ ψεύματος. 
Θαρρούμε πώς έχετε αΰτοϋ μέσα σείς οί ασθενείς και άρρωστοι 
κόμματα καί ξεσπάτε στά κεφάλι μας. Πρέπει νά σάς άφήσουν 
νά πεΟάνετε δλοι γιά νά μάθετε νά ησ-ε εΰχαριστημένοι, είς 
τροπον ώστε άν φωνάζετε τώρα άρρωστοι νά μη φωνάζετε 
πλέον δταν θά ήστε πεθα;;μένοι. Πρέπει νά τελειώνη αΰτή 
η δουλειά καί πρέπει νά ξέρετε ά'τι είστε άπό τώρα δλοι τοΰ 
θανατά.

Χ έ

εΰχαριστώ αδερφέ Πειραιώτη γ ιά  τήν άγανάκτησι πού έλά- 
βατε εναντίον έκεινού τοϋ άθλιου υβριστοϋ μου, αλλα πρέπει 
νά γνωρίζης, δτι τό οντάριον τούτο, εχει επάγγελμα  νά κα- 
τασυκοφαντή πάντα άνθριυπον, αν δεν μπόρεση να τον φορο- 
λογήση. Νά έτσι προχτές πηγε είς τόν άξιότιμον φαρμακο
ποιόν Λεωντίδην κχί τοϋ γ ίρευε παράδες γιά  νά μή δημοσιέψη 
λέει /άτι γράμματα ποϋ έχει εναντίον μιάς άξιοτίμου οίκο- 
γενείας.

Τά τέρας αΰτό ονομάζεται K u  r t c ,  άεργος λωποδύτης. Έ -  
πήγε καί στάν Μητροπολίτην καί γύρεψε 100 δραχ. γιά  νά 
μΐά νά μή τυπώση τό φαϋλον φυλλάδιό του.

φορά τά παράξενα δέν τά ΰποφέρνουν καί ο: επαρχιώτες, νά 
i έτσι ένας άπά τήν Κυπαρισσία θύμωσε εναντίον τής 'Ε ΰ δ ιμ ά -  

dac, πού άντίς νά γράφη φιλολογικά κάθεται καί πλέκει τούς 
ύμνους καί τήν ένδοξο βιογραφία τοϋ Τρικούπη.

Μά νά έτσι είναι ποϋ φουρκίζεται τινάς καί τού λέν έπειτα 
— Πώς δέν μάς έσκασες, φίλε επαρχιώτη.

κ ύ ρ
άρχιερατικέ επίσκοπε τών θηβών κάνε φρόνιμα, νά άρχισαν 
νά ε/ουν παράπονα εναντίον σου. Καί εναντίον ένούς ίεοέως δέν 
πρέπει ποτέ νά υπάρχουν παράπονα, θέλουν νά σοϋ κολλή
σουν δηλαδή πώς έκανες ένα στεφάνοιμα έτσι βιαστικά καί 
χωρίς άδεια. Αΰτά ναι μεν δέν είναι τ ίποτα , γ ια τ ί μπορούν 
νά πάρουν καί τώρα άδεια, άλλά γ ια τ ί νά μουρμουρίζουν.

Τέλος πάντων δέν είχαν τίποτα νά σοϋ κολλήσουν καί βρί- 
καν τό τίποτα , περί δέ τής άγιότητός σου, ό Γ/α.Ι^άγθρωπο^ 
δέν έχει κάμμιά άμφιβολία, καί ό άμφιβάλλων είναι μασκαράς.

το οίκόπεδο πού μάς καταπάτησαν στά Φάληρο α ί ; Καί τώροι 
ϊσα ίσα μάς χρειαζότανε άκόμα ένας μάρτυς.

—  Μή παίζεις έν ®ΰ παικτοΐς.
— Δέν σέ καταλαβαίνω . Τί θέλει; κύριε; Γιά νά όμιλήσωμε 

λοιπάν κχί σπουδάζοντες άφοϋ δέν θέλεις νά παίζωμε. Τί α 
γαπάς τέτοια ώρα έδώ στά σπήτί μας καί παραμονεύεις τόν 
άδερφό μου; θ ά  πή τότε πώς είσαι δολοφόνος.

Καί αΰτά λέγοντας ή Μαρουδίτσα π ετάγετα ι καί κλείνει 
τήν μπόρτα καί φωνάζει= Βοήθεια .

Τρέχει ό πατέρας της μέ μιά παντούφλα, ό θειός της μέ 
τής κάρτσαις μονάχα, άπά πίσω , ή μάνα της καί ή πεθερά 
τής μάνας της μέ τά  μεσοφόρια στά / i f · ,  κατόπιν άπά δλους 
τους κατέβηκε λαχανιασμένο; κα ί ό δούλος των μέ ένα ξυλο- 
κάρβουνο” στό χέρι.

Ό  Μπιρμπαντόπουλος σ’ αΰτή άπάνω τή γενική εφρδο τά'- 
χασε, άπάνω δέ στή στιγμή νά καί χτυπά ή πόρτα. Α ν ο ί
γουν καί νά ό Βισβίκης μ’ ένα χωροφύλακα μαζύ καί ρωτά :

— Μέ τά παρντόν. Διά τήν ένόχλησι. Μήπως ήλ ίε  έδώ 
δ κ. Μπιρμπαντόπουλος ; Μοϋ έκλεψε 200 δραχ. μέ τά πορ- 
τβφόλι.

—  Έ δώ τάν έχομε, φώναξε ή Μαρουδίτσα. Σύλληψέ τον 
χωροφύλακα.

Έ ίώ  ε ίια ι ποϋ εγινε κρ μ ,.δ ία ; τά άνάγ-ωσμα.



Λ

Α υ τ ά
ποϋ μας γράφετε γιά  τόν Χαρδαλοϋπαν ώς καθώς εκείνα 
από τον Περαία γ ιά  μιά δοϋλα δέν γράφονται‘γ ια τ ί είναι 
Ατομικά κ « ί φαυλαταρίσματα. Τ3λείωσε. Αΰτά τά είπαμε 
χίλια ις φοραίς.

Χ ήν
περασμενη Παρασκευή στής 2 τοϋ τρέχοντος μήνα παι/.* 
φτοχώτατος μαθητής έχασε 100 δρ/άπό τό ΰπουργεΐον τών 
Ναυτικών ώς τόν δρόμο τοϋ Αιόλου "Οποιος τής βρήκε καί 
είναι εύπορος άς συλλογιστή πώς ό νέος πείνα, άν δέ πάλι 
ήναι φτωχός καί ξέρει άπό φτώχια άς κρατήσνι δτι τοϋ 
βατ . i  η καρδια καί τά αλλα ας τα παν; στό τοπογραφεί» 
τοΰ κ. Τρίμη ποΰ είναι κοντά στους άγιους Θεοδώρους, ετσι 
νά συχωρεθοϋν τά πεθαμένα του καί τά ζωντανά καί α»- 
τός δταν πεθάνη.

Ποντίκια τοϋ 'Έθνους, οχτε τ:> ’Έ’ ί
‘ Τ> Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο :

παπαΔημήτρις Πχπαγιηγοοί'.υ δ παπάς τής Ευαγγελίστριας, 
ποΰ είνα ι στήν Πάτρα t l y i  νοικιάσει τό σπήτι του μέ 180 δρ. 
κάθε τριμηνία καί επειδή άργησε λίγο σέ μιά τριμηνία νά 
τόν πληρώση του/.αν: έ':οσ·., καί άλα τ ϊν  πλήεωσε συμβιβά
στηκαν νζ μείνν) πάλι στό σπήτι του s νοικάτορας, δ δποΐος 
ξάφνα λαβένει μιά ερήμην άπόφασι γ ιά  νά βγή.

— Βρε πζπχ  τ ιϋ  λέει ό νοικάτοράς του δ φουκαράς, δέν σέ 
πλήρωσα δέν συμφωνήσαμε νά υ.είνω σπ ίτ ι σου;

—  Αέν ςέοω τίτοτα  τοϋ λέει δ παπά ί.
—  ΙΤέρνεις όρκο ;
— Πέρνιο δεκαπέντε '/ιλιάδες όρκους.
Τώρα θά οωτήτετε τ ΐν  ττήρε ; Ου νά ήτανε κ ι’ άλλος, τί 

τόσο κουτό τόν πήρατε : Καί δ άλλος τί κάν:ι ; Νά φοβε
ρίζει πώ ; θζ τόν καταγγείλω  ε τ ί ψευδορκία. Δέν βαριέστε, 
αΰτά είνα ι λόγια τή ; απελπισία ; καί μάθετε σείς οιάλλοι δταν 
®Χ.ετε χρνΐμ*τοδουλειαί; νά τής ξεκαθαρίζετε πάντοτες μέ α
ποδείξεις, γιά  νχ μή φ-οναζετε επειτα καί σάς μαθένει καί 
ολος δ κόσμος τήν κουταμάρα σα;.

Γ  νωβτ3πο£η< κς.
Εις το κατάστημα του X. Λτ.μοττούλου. απέναντι του δττουργείου τώ ν  

Ν αυτικών ζη τε ίτα ι υπηρέτης με έγ/ .ΰ ν .ν  12— 14 ετώ ν. Ουτε παραπάνω  
ουτε ττϊραχάτω , χα· μ ά λ ιιτ α  γ ια  την αλήθεια θα τον ζυγ ίσα μ ε μέ τό 
καντάρι άροΰ πρώτα τόν π -:άαω ;»ε  άπό τ ή ν  π λ ά σ τ ιν κ α.

θν^ς, έγώ δ'.ατάζω 6 παντοκράτωρ.
εΐδοποίη ικς.

Εις τό γραφεϊον τοϋ Πρακτορείου τών ερημερίδων ΰπάρ^ουσι 
τά έξης σώματα γιά  πούλησι μέ τάς εξής συμφερτικάς τιμάς.

δ.α το Ισω ιερικον
ι

δια το ε£ωτε:ικόν

\ )^ώ La’ aff Π αλιανθρώπου» κα 
λώ ς y ρυ?ωδεαένα yj·>ρ*.σ~α του 
1ου κα ί 2ου έτους ώ» έκαστον 
Ttuarai.........................................
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ι

20 2:!
2 ) περασμένα ^ύλλα τώ ν 3 Ι ών 20 20 .
*2) «’ \ναπαρα^-άοης» κΜυ.ωο!α
του Σουρή τι»χατα·........................... so 80
4) Τ λ καΟ.'/.ον-α τοΰ ά >0ροιττου
Cussoppe Vazzini τι-υ.ατα'............. ^0 R0
5) * ΓΙμερολόγιον τ 'υΣ ουρτ, του 
1 ̂ 8*5 τ ιαα  α*...................................... ΓΟ j 1

Δέν αμφιβάλλω οτι ολοι Οά δεί; ετε τήν μεγάλην άπροθυ-
{/.(αν σας 5ιά νά πάρετε τά σώματα αΰτά· δποιος λοι πόν θέ-
λει, είτε άπό τό εσωτερικόν είτε άπό έξωτεριλών, ά ; στείλη 
γράμμα επιστολή; εννοείται καί τόν παρά μέσα διά νά τά 
λάβνι. Τό έπανόγοαμμα τή ; επιστολής νά έπιγοάφηται ούτως 
((πρός τόν κύριον Σπϋρον Τσαγκάρην πράκτορα τών έφημεοίδων 
καί διανειριστήν τοϋ ((Παληανθίώπου».


