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Χ τ ό
διάστημα των τριών τελευταίων χρόνων Ήγουν σα; στά 82 , 83 
καI 84 έπληρώσατε φόρου; στό κουβέρνο σεϊ; δ χαμάλη; Λαό; 
παραπάνω άπό όσου; πληρώσατε τά προτερινά τρία τά πρό 
τοΰ 82 μελλεούνια έκατόν δέκα καί πέντε, άπό προσθέτου; 
φόρους, δάνεια καί τά λοιπά.

Καί έπειτα έ^ετε τη/ κακοήθεια μερικοί σα; νά λετε πώ ; 
δέν πάμε καλά.

Καί τ ι είναι, κύρια κορόϊδα, 115 εκατομμύρια γιά τήν Ε λ 
λάδα ; Νά πουλούμε στήν Αμερική μιά κολώνα άπό τή ; κο- 
λώ νε; τών κολώνων τοΰ ’Ολύμπιου στήν Άμ3ρική καί ετσι 
ξεκάνομε.

Βρε Οά πβυλήσωμε κχΐ τήν Άκρόπολι σνριζα καθώς πάμε, 
άν δέν πουλήτωμε κκί τά παλν,οτσάρουχά μ α ;.

Μ ·  δ λ ο υ ς
"°ύ; φοβερού; καί τρομερού; καί αποτρόπαιου; φόρου; τοϋ; 
ν ίου; τοΰ Τρικούπη. μ’ δλα ταΰτα τά έσοδα τοΰ κράτου; ώ ; 
'ο ν  μήνα Σεπτέμβρι είναι πεσμένα όξω άπό τά έσοδα τοΰ 
περασμένου χρόνου σέ άνάμισυ μυλιουνάκι, βάνετε τώρα καί 
τοϋ; τρεϊ; αποδέλοιπου; μήνου; ώ ; τόν Γενχρτ ποΰ είναι οί 
περισσότεροι άγωνοι στ·?ί; εισπράξεις, θα έ/ωμε κάμμιά δε- 
κχριά μελεουνάκια νέον έλλειμα.

Νά βλά/.ες πώ ; γ ίνετα ι το ίσοζύγιον τ«ΰ προϋπολογισμού.
Τώρα θά πήτε δτι φταίει δ Τρικούπη σα: ποΰ έκανε κα

κού; προϋπολογισμού;. Ά μ  μπορεί τ ινά ; καί νά προϋπολ.- 
γήση, καί τά άπροϋπολόγιστα ; Πού μποροΰσε νά ρανταστρ 
πώ ; θά καιότανε τό παλάτι νά πάν 500 χ ιλ . έπί τοΰ π α 
ρόν, ποΰ μποροΰσε νά φαντασττ, πώ ; θά τοΰ κατέβαινε ή με
γάλη κουταμάρα τής βλακεία; νά φέρη στρατηγού; καί ναυ
άρχου; γάλλου; γ ιά  νά μάς φάν άλλα·; τόσοι; χ ιλ ιάδε; τοΰ 
μελλεουνιοΰ καί μά ; δόσουν έπειτα μιά τύφλα μέσ* τά μάτια 
καί σηκωθούν καί φύγουν.

ΙΙοΰ μποροΰσε νά φανταστΐ) δτι άπό τά διαβόητα καπνοκο
πτήρια θα έπεφτε τό διπλάσιο δξω αέ τοϋ; μιστοί»; ποϋ 
πληρώνει παρά δσα εισπράττει.
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Ποϋ μπορούσε νά φαντασττί, δτι μέ τήν διαβόητη άρσι τής 
y-αταναγκαστικής κυ,-.λοφορίας ποϋ φανταζότανε πώ ; θά φέριρ 
τόν χρυσοΰν α:ών εις τήν'Ελλάδα δτι &ά έγερνε τόν σιδηροϋν.

Ποΰ μποροΰσε νά φανταστΐ) δτι θα φόνευαν οί κακούργοι 
τοΰ Λαυρίου τούς άθώου; άνθρώπους, ώστε νά βάν^ι πέντε 
βαπόρια σέ κούνησι κ*ί νά ξοδέψνι 20  χ ιλ ιάδε; στά σοΰρτα 
φέρτα.

Ποϋ εϊζερε τέλο ;, δτι δλοι οί προϋπολογισμοί του θά άπό- 
βαινον άπροϋπολόγιστοι, καί δτι θα εδγαινε μόνο σωστός μέ 
τά θεσσαλικά άνδράποδα Ικτό; μερικών.

Έ σ τ ιν  δμω; δίκη; οφθαλμό;, καί αΰτό; είναι τοΰ χαμάλη 
Λαοϋ, δ δποϊο; με άγριο βλέμμα κυττάζει τήν ήμερα τών τών 
εκλογών, γιά νά μέτρησή τού; φόρου; στή ρί/Ί\ τών φορολο- 
γούτων.

Ά μ  !ίξ μήνε; είναι αΰτοί, δέν θά περάζουν νά ξυπνήσουν 
λίγο τά α ϊματά μα; καί νά κοπούν τά ίι/ .ά  τους ;

Τ έ λ ο ς
πάντων δ άξιότιμο; κύρ Φιλήμων δ συντάκτη; τού Λί&ι ος 
καλά τήν έκανε στήν Εΰρώπη. Ά φοΰ χαράτσωσε το »; ομογε
νείς τοϋ Λονδίνου μέ τά διάφορα δώρα ποϋ τοΰ έκαναν, πο
λύτιμα δλα τή ; κουζίνα; του, ΰποχαράτσωσε καί τού; δμο- 
γ ε ν ιΐ;  τή ; Μ ασσαλία;, οί όποιοι τοΰ έκαναν άλλα δώρα τής 
κάμαρα;, εις τρόπον ώστε έρχεται καλά σαβ^ρωμενος άπό 
έπ ιπλα , τά όποια πρίν προκάνει /ά τά ξεκάντι, δέν θά ηναι 
άτχημο νά τό / προ>.α ταλάβτ, κχμμ ά νύφη κοκόζουμος.

Να σά; πώ. Ά-ροΰ οί ό'ξω δμογενεΐ; είναι τόσο γενναιόδωροι 
δέν θά τιναι άσχημο νά παρατήτωμε δλοι ο: έρημεριδογράφοι 
τή δουλειά μα ; καί νά πάμε έκεϊ πρό; ψωμοζητιά, κα ί άντίς 
νά τρώμε βερεσέ, νά γυρίσωμε, άλά Φιλήμονα μέ χρυσά κα 
ζάνια.

Ά λ λά  γιά νά κάνωμε αΰτή τή δουλειά, πρέπει νά γίνωμε 
δλοι παρλιάροι, άλά Φιλήμονα, ήγουν λογάδε;.

Σ, αυτή τήν Ιποχή, βλεπετε υπάρχουν διαφόρων ειδών λω - 
ποδύτε;, εκείνοι τών δρόμων ποϋ σού κλέφτουν μέ τό πορτο
φόλι καί κ ί τ ι  άλλοι πού σέ κλέφτουν με τά λόγια καί στού; 
δποίου; δ ί-ε ι; μέ εΰχαρίστησι καί τό σουρτοΰκό σου. Στ*π.



Λ γ ύ ρ τα ι
λέγοντα ι, εκείνοι οί άνθρωποι οί όποιοι σέ γελοΰν καί σοϋ λέν 
π » ;  είναι καν καί κάν χαΐ σοϋ σουφροανουν τάν παρά μέ τρόπο.

Τούς τοιούτους άγύρτας τους καταδιώκει ό νόμος άλλ’ οί 
μεγάλοι άγύρταις μένουν άκαταδίωχτοι.

Τώρα δποις καταλαβένει τ ί θέλομε νά ποΰμε, άς τά κα τα 
λάβει, καί δπγοι κάνουν πώς δέν τδ καταλαβαίνουν, δέν ε ί
μαστε πάλι εμείς Υπόχρεοι νά δόσωμε νά καταλάβουν σέ κεί
νους ποϋ κάνουν πώς δέν καταλαβαίνουν. Καταλαβαρδΐγκος ;

Μ ά
είμβστε, μά τόν θεά , κάτι γαϊδούρια ζέστρωτα ποϋ δέν έ- 
χομΐ στρώσιμο.

Φωνάζαμε πώς μάς έληστευαν οί χασάπικες μέ τήν άκρί- 
βεια τοϋ κρέατος τώρα πάλι φωνάζομε ι:ώ ; μάς ληστεύουν 
μέ τί) φτείνια .

Μάς βάζουν λέει κόκκαλα άπάνω καί πάχυτα , άφοϋ μάς τά 
δίνουν γιά  ενα κομμάτι ψωμί.

Έ δώ είναι ή παροιμία, ποΰ θέλω κρέας καί χωρίς κόκκαλα, 
κ α ί πέντε παράδων.

Μάς βάζουν λέει καί σηκότιά άπάνω.
Μοιρέ άπά πότε ξευγενιστήκαμε, δταν πέρναμε τά βοδινά 

«ηκότι μυρουδάτο μάλιστα άπά τήν καϋμένη άγορά ποάς 1 
καί 20 την οκά, μάς άρεσε, τώρα μέ τά 80 λεπτά  ή οκά τά 
κρέας καί μέ λίγο σηκότι άπάνω δέν μάς άρέσει. Α ί, άει 
sih tir, ρωμνοί. Έ γώ  βάζω στοίχημα πώς καί τής δωρεάς άς 
μάς τδδιναν τό κρέχς πάλι παράπονο θά είχαμε, ν ια τ ί θά 
γυρεύαμε δλοι νά ηναι καί άπά καλή μεριά.

Μή μιλάτε νά μή μάς τά άνεβάσουν καί υστέρα γκαρίζομε 
πά λ ι, σάν γαϊδούρια ποϋ είμαστε.

( i  αύμ,βουλοι
οί δημαρχικοί τής Νέας Πάλλης ρίχτηκαν λέει τοϋ δημάρχου 
των καί φαυλαταρίζουν δ ,τι τους κατέβη στά κεφάλι, εκτός 
ενίων καί μερικών. Νά πάψουν τά παράπονα παρακαλοϋμε, 
για^τί έτσι αΰτά τόν χρόνο τό έχει τό ζωόδειο, νά ηναι δλοι 
01 δημαρχικοί σύμβουλοι εναντίον τών δημάρχων των. Αΰτή 
ή άντιπολίτεψις είναι ψώρα Μεντρεσέΐκη ποΰ κολλά καί άπά 
μακρυά.

Γ  ι ’ αΰτά
ποϋ μάς γράφετε γιά  τάν Έ μμ. Βαρυπάτη ποΰ είναι άπό τό 
Τσερίγο τών Κυθήρων καί είναι υπάλληλος είς τά γραφείο τοΰ 
κ. Μ. Κασι;, άτη δέν γράφονται γ ια τ ί είναι ν τ ίπ  άτομικά.
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’Αφήσαμε λοιπόν ματσακωμένο προχτές τάν Μπερμπαντό- 
πουλο μέσα στήν αΰλή τής Μαρουδίτσας, ή όποία σάν διο- 
λάκι ποΰ ήτανε πρόλαβε καί είπε στόν κουτο Βισβίκη.

—  Σάς έκλεψε λοιπόν κύριε,
Καί άπαντά ό Βισβίκης'.
—  Πώς, τί λόγος ; Τοΰδωσα τό πορ-οφόλι μου, καί πήγε 

νά . . .  . δηλαδή, . . . .  τέλος πάντων δέν γύρισε, καί πλή
ρωσα μαλίστα καί τους καφέδες . . . .  καί μείχε καί περίμενα 
άκ/μα ο>ς τά  τοίρα στόν καφενέ.

Ό  Μπιρμπαντόπουλος πήγε νά φρενιάση, άφοΰ είδε τά 
σχέδιά του δλα χανόμενα. Στήν έσχατη απελπισία δμως πλη
σίασε τάν πατέρα τής Μαρουδίτσας καί τοϋ είπε :

—  Μπορώ, κύριε, νά σοΰ ’πώ κάτι τ ι ιδιαιτέρους ;
—  Τί ιδιαιτέρως, μασκαρα, τ ί ιδιαίτερα μπορεί νά έ'χωμε 

μεΐς ποΰ ήρθες τέτοια ώρα νά μοϋ ξελαγιάσης τό κορίτσι μου,

Χ τό
τελώνειο τοϋ Περαία έκαναν λέει μιά ιδιαίτερη αποθήκη τέ3Ί 
κγυρεύτων Εμπορευμάτων, (θαρρούμε δμως πώς κανένας εμπβ» 
ρος βρίσκεται ποϋ νά έχη πράγμα τής άνάγκης τοΰ έμπορ·'ου 
του καί νά μή τρέζη νά τό πάρη άμεσο»;). Αΰτή ή κυοία α
ποθήκη απέχει ώς 20 βήματα άπά τά τελώνειον τών φαρί- 
<**ίων.

θ ά  πήτε τώρα καί τ ί Χϊκά γ ίνετα ι μ’ αΰτό ; Νά, άμα 
ποϋ φέρει έμπορος πράγμα καί δέν προφτάσει νά τά παραλάβη 
άμέσως γιά  πολλούς εμπορικούς λόγους, ζούπ καί τά πετοΰν 
στά άγΐ'ρευτα.

Καί τ ί συμβαίνει θά ρωτήσετε πάλι μ’ αΰτή τήν εΰκολ'α, 
Α ί τίποτα . Μόνο ποϋ άναγκάζονται οί έμποροι νά πληρώνουν 
πέντε δέκα δραχμαίς παραπάνω γιά τήν μεταφορά. Καί νά 
πάνε πάλι στά έλεγκτήριο καί τά λοιπά καί τά λοιπά τά ό
ποια είναι πλέον καί αΰτά περί άηδείαις καί νά τά γράφη 
τινάς. Τελείο»σε κ ι’ αΰτό.

ϊ ι ο ν
Προυσσάν τής Εΰρυτανίας οί άρχοντοχρυσογάδαροι Χρ. Πα- 

παθανάσης καί ’Ανέστης Σικούδρας τοκίζουν, λέει νά yp-Ζματά 
τους, 500 το ΐ; έκατό καί λίγο παρακάτω καί καταρρήμαξαν 
τούς άνθρώπους, καί τούς βγάζουν τά π ά γ μ α τ ά  τους γιά 
ενα κομμάτι ψω^,ί στό σφυρί.

Σ ’ αΰτή άπάνω τήν ΰπόθεσι είμαι κ ’ έγώ φουρκισμένος 
εναντίον λ ίγω ν ΙΙρουσσοτών, δσο καί αΰτοί εναντίον τών το
κογλύφων των, οί όποιοι μάς έγιναν κουνούπι καί κάθε λίγο 
καί λ ιγάκ ι μάς στέλνουν γράμματα γιά  χ ίλια ις δυό άνοησί- 
α ις, σάματις καί κάναμε τήν πατσαβοΰρά μας μόνο γίά  τόν 
Προυσσάν τάν όποιον δέν ξέρομε οΰτε πουθες πέφτει.

Τελείωσε καί άλλοτε νά μή μάς ξαναγράψετε, διότι, άφοϋ 
δέν έχετε διάκρισι άπάνω σας σεΐς, πρέπει νά σάς θυμίσωμε 
μεΐς πώς μάς γενίκατε φόρτωμα.

Κ Ι λ ρ ίη ο ν κ
έχουν οϊ πολίτες εναντίον μερικών φαρμακοσπε τσέριδων, οϊτι- 
νες καί οί όποιοι καταντήσατε νά μάς πουλάνε τά φάρμακα 
δίκην περ άθανασίας χολοβάϋ. Τοιουτοτρό/το>ς ό κ. I. Ά θη - 
νάδης στή Νεάπολι γιά  μιά σταλαγματιά  Β ε ν ε ζ ίν ίχ ς  γύ
ρεψε 80 λεπτά καί τά λοιπά. Τώρα δτι μερικοί σπετσέριδες 
τά παραξεκοντακιάζουν, αΰτό δέν θέλει φιλοσοφία, άλλά νά 
θέλ:.τε  νά μάς πήτε καί γιά  τάν φίλο μου Άθηνάδη άρ/αΐον 
φαρμακοσπετσέρην πώς τσικουρόνει τούς άνθρώπους, σάς λέμε 
καθαρά καί ξά τέρα πώς έχετε λάθος, διότι ό αξιότιμος φί-

καί μοϋ έκανε; καταπάτησις οικίας, καί μάς έφεοες δλοι»; 
άνω κάτω ; Μπιρμπάντε.

— Μά, κύριέ μου, μή μέ καταδικάζης πρίν μ ’άκούσης. Έ γώ  
ευτυχώς είμαι φίλος τής οικίας τοΰ σπιτιοϋ σου καί ηρθα πρός 
σωτηρίαν σας.

=  Ποιά ρέ κύριε σωτηρία μου ; Αί, ποιά σωτηρία μου, 
Σωτηρία είνα ι νά έρθης νά μοϋ τρομάξης τό κορίτσι ;

—  Μάθε λοιπόν δτι πρόκειται νά σκοτώσουν τάν γυό σου.
—  Τι τ ί ; . . . . Χριστοΰλί μου, Παναγούλά μου, ώ εμέ, 

ώ φουρτοΰνα . . . .  καί  . . . .  καί ποιός . . . .  ποιός;
— Ενας ποϋ πρέπει νά σοϋ τόν πώ ιδιαιτέρως.
Στό μικρό αΰτά διάστημα της κουβέντας ή Μαρουδίτσα 

πλησίασε τόν Βισβίκη καί τοΰ είπε κρυφά.
—  Ποϋ έχεις τά γράμματά μου ;
— Νά, τάδοισα νά μ.ον τά φυλάξη αΰτός, διότι . . . .  μοϋ 

είπε νά κάνω τήν διαθήκη μου . . . .  καί μοΰ πήρε καί της 
200 δραχμαίς ποϋ είχα γιά τά φουστάνι σου, τά μεταξωτό.

—  ’Απάνω του τά έχει δλα ;
—  Ξέρω ’γώ , μπορεί καί νά τά παράχωσε.
Ά π άνω  στή στιγμή λιγοθύμησε καί ό γέρος ό πατέρας τής 

Μαρουδίτσας. Ά λ λ α ις  φασα^ίαις καί άλλα τρεχάματα.

"λος μου> ΐ Τα ί™ ^έν κερδίση άπό τήν βενεζίνα άπό ποϋ θά 
κε:δίση άπά τό ρετσινόλαδο ποΰ ξέρετε καί πόσα λεπτά  έχει 
fi" δράμμι καί τά γλύφετε κιόλας νά δήτε άν ηναι καλά $ 
τσ«γχό ;

Σάς παρακαλοϋμε άν σάς αρέσουν η τιμαίς του κύρ Αθη- 
νάδη πηγαίνετε καί ψουνίζετε, άλλοιώς παρακάτω είναι καί 
άλλαις φχρμακοσπετταρίας καί μπορείτε πολύ καλά νά πάτε 
<j’ αΰταίς γιά νά σας πάρουν τά δεκαπλάσια, σάν εμένα ποΰ 
θέλησα μιά φορά νά βάνω λεβάντα στό μαντύλι μου άπά τό 
φαρμακείο ~ό στρατιωτικό καί μοΰβανε ό φίλος μου Μουστα- 
κας μιά διαολομυοουδιά ποϋ τήν λέν scat ο τοϋ διαόλου, μέ 
τήν όπο'α πήγα νά κάνω καί βύζητα καί φόραρα τά μαντύλι 
γιά έπίδειξι τής μυρουδιά; καί καταβρώμησε τά σπήτι, εις 
τρόπον ώστε βλεπόμαστε δλοι άναμεταξύ μας ποιός τάκανε 
άπά>ω του μέ σι,μπάθειο.

Μ’ αΰτά θέλομε νά ποϋμε πώς αΰτοί μερικοί φαρμακοσπε- 
τσέοιδε; δέν έχουυν τόν θεό τους απάνω τους καί οδτε φ ι
λία καί ούτε φτώχια γνο^ρίζουν. Έκτάς τούτου έχουν καί 
κάτι καραμέλες π .ΰ  σοϋ τής δίνουν γιά  τραταμέντο καί σέ 
κάνουν στά δρόμο νά τρέγης σάν ρουκέτα, ώ ; ποϋ νά τά απο
λύσετε απάνω σας.

Ά π ά  Φαομακοποιούς ριυτάτε εμένα τ ί έχω τραβίξει, ποϋ 
υ,έ έφεραν σέ κατάστασι καί άν πεθ/νο>, νά πεθάνω χωρίς 
φάρμακο, καί άπό τ>,ν άκρίβειά τους καί άπό τήν καλπουζα 
νιά του:, νά άκόμα προχτές μοϋ πούλησαν καφέ καί ζάχαρι 
ανακατε μένο καί ζυμωμένο άντίς γιά τσικολά-.α.

Π ρ ό ς
τούς άντχ'ποκριτάς τής Κωνσταντινούπολης.

Άδ-ρφοί. Καί άφίκοντο γράμματα τών επιστολών παρα- 
πονευτικά εναντίον σας, δτι πολλ.οϋ γάρ πουλάτε αυτοϋ τ ά ν  
Παληάνθοωπο άντί 30 παράδες καί έτσι δυσκολεύονται πολύ 
νά τόν πάρουν καί γ ι ’ αΰτό σάς παοακαλ» ϋν νά τόν κατεβά
σετε καί νά τάν κάνετε 20  παράδες γιά  νά πουλάτε τά δι
πλάσια.

Ό  σκοπός τοϋ Παληανθρο>που είναι νά τόν διαβάζη ό χα- 
μάληςΛαάς ό όποιος δέν μπορεί νά δίνει γιά ένα Παληάνθρωπο 
30 παράδες καί τώρα μάλιστα ποΰ κατάντησαν νά έχουν οι 
σωστοίκαί ζωντανοί παληανθρώποι πέντε στά λεπτά καί δέκα 
στάν π«ρά.

Κ υ ρ
Μητροπολίτη. Π άλι, έχουν παράπονα εναντίον σου οτι άπλω- | 
σες άλεϋρι καί φαίνεσαι ντ ίπ  άμεριμνομέριμνος καί δέν τιμω-

Ή  πεθεοά του τοϋ έκανε άέρα μέ τή παντοΰφλά της καί 
• πατέρας του μέ τής χούφτες, έφτασε δέ καί ό δούλος καί 
τάν φυσοϋσε στά μοϋτρα.

Στήν φασαρία άπάνω πλ.ησίασε καί ό Βισβίκης μέ τάν χω 
ροφύλακα τάν όποιο πρόλαβε ό Μπιρμπαντόπουλος καί τάν 
τσίμπιτε στά χέρι καί τοϋ είπε :

— Εμπρός, κύριε, πάμε στή χωροφυκή.
—  Ν αί, μάλιστα εμπρός, άμέσως εμπρός.
— "Ο/ι, φώναξε ήΜαρουδίτσα, πρέπει νά κρατηθή καί νά 

ψαχθή πρώτα. Δέν βλέπεις σέ ποία κατάστασ ι έφερε τάν 
πατέρα μ «ς , ό κακοΰργος,ό δολοφόνο'.

Ά π άνω  στήν ώρα καί τήν άνακατοσούρα νά και ό Ψ ιψικά- 
κης, βλέπει μπροστά του τόν Βισβίκη καί χοορίς νά χάση καιρό 
η νά τοϋ πή λόγο τόν άρχισε στής παπαλια ίς . Τοϋ ρίχτηκε 
σάν θηοίο. Τρέχει δ χωροφύλακας νά τούς χωρίση καί βρίσκη 
καιρό καί τό κόφτει λάσπη δ Μπιρμπαντόπουλος.

*11 Μαρουδίτσα πήγε νά σκάση άπό τό κακό της ποΰ τής 
έφυγαν τά γράμματά της.

Ό  Μπιομπαντόπουλος ήτανε χειροδύναμος, καί δταν τόν 
τσάκωσε ό χιοροφύλακας στό δρόμο τοϋ είπε με δυο λόγια .

ράς εκείνους τούς ιερείς τών παπάδων ποΰ παραβαίνουν τδ 
καθήκόν τους, είς τρόπον ώστε κατάντησε πλέον οΰδείς τών 
παπαδοΐερέων νά σέ σέβεται καί νά μή σέ φοβάται.

Γ ι’ αυτή τάν άμεριμνοσύνη σου άχούσαμε καί άλλοτες πολ- 
λάχις φοραίς παράπονα έκ πολλών καί διαφόρων.

Ά ν  βαρέθηκες νά ησαι Μ·/,τροπολίτης άσε τήν πατερίτσα 
νά τήν παραλάβη ά)ίλος πού νά ξερη νά τήν κρατά ντοϋρα κα ί 
οχι κλίτσα κλίτσα .

Τ ί θέλεις νά ξαναρχίσωμε ξαναμπίρ πίσω καί άλλη μιά 
φορά γιά  τούς τραγοπαπάδες; Αμ είναι πλέον τ ις  ντροπή{.

Ι·ί·*ός
τόν χωροφύλακα τάν ν.ατάδικον γιά  τρία χρόνια. Λυπούμαστε 
πάρα πολύ δτ* δέν μτοροϋαε νά κάνωμε άπολ,ύτως τίποτα  
γιά  νά σοϋ δοθή χάρις, θέλουν λέει νά σέ έχουν έτσι μέσα 
γιά  νά αΰξάνης τάν πληθυσμό τών φυλακωμένων, καί γ ιά  ν»  
μή φα ίνοντα ι δτι τ; φυλακαίς είναι άδειαις, πράγμα τά όποιον 
φέρνει προσβολή στήν Έ λλάόα .

« I I
άξιότιμη διευθύντρια μιανής δημοτικής σχολής έγύρεψε λέει 
άπά έναν ένα άρνί γ ιά  νά πάη νά διασκεδάση μέ τής δασκά- 
λαις της δξω στήν έξοχή, καί δχι δτι τό έγύρεψαν δλαις ϊ) 
δκσκάλαις, γ ιά  νά μή συμβαίνουν παραξτ,γήσει;.

Βρέ αδερφές, τ ί μάς πειράζει εμάς άν ή δασκάλα έ'φαγε ν} 
ί] δασκάλαις έφάγατε τό αρνί ; Eivat καί αΰτό έγκλημα;

Δέν μάς άφίνετε κάτω μ’ αΰτά τά κολοκυθοχάμπαρά σας. 
Έ δώ τρών οί λύκοι τά αρνιά καί δέν μιλοϋν καί ό'χι άνθριο- 
ποι. ’Ορίστε έ'να ψωροαρνί τώρα κοντεύετε νά τά βγάνετε άπδ 
τή μύτη τής δασκάλας. ’Ά σ τε  μας, καί άν τρωγόσαστε σεΐς 
ί) δασκάλαις άναμετκξύ σας, φαγοθήτε. Ά .  μπά, δέν ντρέ- 
πεστ·. Συχαμένες.

Ο
παπά Νεκτάριος ποϋ είναι στόν άγιο Κωνσταντίνο έχει κ»’ 
αΰτός μιά καλή συνήθεια νά θε'λη νά κάνη μέ τό στανιό α
γιασμούς στών νοικοκυρέων :ά  σπήτια άπροσκάλεστος. 'Ό ,τ ι 
τώρα αΰτό προέρχεται άπό τήν πολλή του αγιοσύνη, δέν θέ
λει φιλοσΓφία, άλλά έλα πάλι ποϋ τά πολΛά τά κύριε έλέη- 
σόν του τά βαρέθηκαν, καί μ.’ άλλ,α λόνια νά μάς κάνη τήν 
χάρι νά μ*ς ξεφορτόνεται.

ΊΓνκς
στρατιοϋτης τοϋ π· ροβολικοϋ ποΰ υπηρέ-ησε 16 μήνους στό 
στρατό καί έποιθε c τήν Υπηρεσία καθώς καί έ1 ας άλλος τοϋ

—  Ή  μέ άφίνεις η σοϋ άλλάζω τόν θεό.
Καί ευγανε ένα σουγιά κολοκοτρώνη άπό τήν τσέπη του, 

τάν δποΐον πέρνοντας γ ιά  κουμποΰρι δ χωρο-ύλακας τό μά- 
ζωψε στά πόδια.

Δέν έφτασε αΰτό, άλλά σάν γενναίος Μπιρμπαντόπουλος 
γύρισε πίσω, καί ματσακώνει τάν Βισβίκη δ,τι ευγαινε άπό 
τήν πόρτα τής Μαρουδίτσας. Τοΰ ρίχνεται σάν θηρίο. Τοϋ 
κομμάτιασε τά καπέλλο, καί τούδωσε γροθοπατηνάδα δση 
τοϋ άπόλειπε άπό τόν Ψ ιψικάκη. Αΰτά δλα έγιναν αστραπη
δόν καί ώς ποΰ νά κουνηθή τό ζωντόβολο ό” χωροφύλακας δ 

ι Μπιρμπαντόπουλος χώθηκε πάλ>ι μέσα στή μ πόρτα τής Μα
ρουδίτσας καί μκντάλ(·.σε.

Τούς βρίκε δέ δλου; άνω κάτω ποϋ καταγινότανε πώ ; νά 
ξελιγοθυμήσουν τόν γέρο καί είπε στόν Ψ ιψικάκη.

— Τόν άθλιο, έγώ τάν δ'.ώρθωσα καλά. Λεν 'π ιστεύω  νά 
τοϋ άφησα δόντι. Ποϋ θά πάμε τόρα νά μιλήσωμε ιδιαιτέρως;

—  "Οχι, πετάχτηκε, καί είπε ή Μαρουδίτσα, δέν θά πάτε 
πουθενά, θά έρθητε άπάνω.

Κ αί ανέβηκαν. Τόρα νά δοϋμε τ ί ρόλο θά παίξη ή Μα
ρουδίτσα γιά  νά πάρη τά γράμματά της άπό Μπιρμ.νπατ4- 
πουλον.



πεζικού ποϋ ΰπηρέτησε κ ι’ «ύτός 6 μήνες καί ίπαθε στήν υ
πηρεσία καί εξαιρέθηκαν άπό τήν άνώτατη επιτροπή εγκα- 
τελήφτηκαν έπειτα ετσι μέσα στοΰς δρόμους χαθώ; ητανε π α 
θιασμένοι χωρίς νά τοΰς δοθή καν ό ναϋλός τω ν, καί Οά πέ- 
θ<ναν τής πείνα ; καί τής γδύμιας άν οί συμπατριώτές τους 
στρατιώ τα ι δέν εΰγεναν μέ τό μαντιλάκι στήν αγορά νά τοΰς 
μαζέψουν τά έξοδά τους.

τώρθωσε καί άθωώθη*αν στή Σμύρνη ο5, δυό άπό τοΰς τρεις 
αδίκως κατηγορουμένους γ ιά  λτ,στβία συμπατριώτα; του Ά ρ- 
γείους, καί έ/ει άκόμα πεποίθησι πώς θά άθωωΟ·?) καί 5 τρί
τος s λεγόμενος καπετάν Ά νδρέας τ, Περίφανος.

Ό π ω ς καί άν Ιχτι, αΰτό είναι ένας φιλανθρωπικός θρίαμ
βος ποϋ τιμά τόν κΰρ Πλατούτσα καί τόν κάνει σέ δλους ά- 
γαπητό· Εμπρός Κώστά μας, μή κουράζεσαι κάνοντας τό 
καλό καί ό θεός μιά μέρα θά σοϋ τό άποδώση καί δχι μόνον 
βουλευτής θά σέ άξιώστρ νά γίντ,ς, άλλά καί πρωθυπουργός, καί 
νά κάνης τόν Τρικούπη νά έρχεται κείνος στήν πόρτα νά τοΰ 
δίνης ρουσφετάκια.

Είθε, αμήν, γένβ'.το.

Τ ο  ΐοο^ύγι .ν τοΰ Ιίϊλλιγ ϊ β*?-

Αΰτά τχ παράπονα ακούονται συχνά πυκνά καί κανένα, 
άπό τοΰς μεγαλοσάνου; δέν εδωσε προσοχή. ^

•Όταν, κύριοι μέ τά πολλά γαλόνια, οί στρατιώται α να γ
κάζοντα ι γιά τοΰς όμοίους των νά διακονεύουν μέ τί καρίια  
καί μέ τ ί προθυμία Οά υπηρετήσουν ; Ξέρετε μόνο νχ τους 
διδάσκετε δτι οί στρατιώτες πρέπει νά ηναι εΰγενεΐς και υ
περήφανοι καί έπειτα  άπό τό άλλο μέρος τοΰς καταντά .:, 
στόν έσχατο εξευτελισμό.

Δέν u"άρχει πιο σκληρότερος έμπαιγμός παρά νά βλέπη 
τινάς άφοϋ ξοδεύονται στόν άε?* μελλεούνια γ ι ’ αυτόν τον 
κ α τ α φ ο υ κ α ρ α δ ια σ μ έ ν ο  τόν στρατό, άπό τό  άλλο μέρο, να 
λουν νά κάνουν ίκονομία στνίς μυ ΐγε ; τά ποδάρι·.

Λυτά νά πήτε του κΰρ γάλλου σας γιά  νά καταλαβτ, μέ 
τ ί βεντουίνους Οχ z/r νάίκάνϊ).

Χ άν νά μ.ή μ άς φτάνει ή βροχή  H-άς παρεχοΟ* 
κι άλας

Χ ρ έζετε
„-■) ? τείν ια . Έ κ εΐ κοντά εις το σπ ήτ ί μου καί παραπλεΰρως απο το σπήτι

κου π ρ ο ; τ η ν  γ ω ν ία  το  μ α γ α ς ι  α ν ο ι-  
α λ ικ α  π ια τ ικ ά  κ α ί λ α α -

 ̂ τοΰ πρώην δημάρχου Π αναγη ·\.υρι*>
I ξ*αν οΐ ά^ελφοί Ψύτιζα. Αποθήκη άπο ό’ιάφ ο:* γ ι  ̂ ^
| π ε ; δπου φωτοΰν σαν ήμερα. Καί γ ια λ ικά  ό'πο·, δέν σπάζουν π '^ ε  έκτος 
1 |ά·, πέσουνε άπό τα  χέρια γ ίνο ντα ι χ ίλ ια  /.ομά-.ια καί τάπουλανε σε με

γά λη  φ τ ίν ια . ’ Κπήγα καί έγώ  καί Ιψούνισα καί μ-,υ Ιιράνηκαν π ν .υ  ? -ει.να, 
γ ια  πη γα ίνετε  καί σείς νά δοκιμάσετε γ ιά  μιά so fa .

^ - χό$ . — « ώ .  πώ, τό Ο^ρίον κκι νέους
γράφει φόρους.

*.) φ ίλος
Κ. Πλατού :σας εϊνκ ι νά πετάξη άπά τή χαρά του ποϋ κα-

Χ ρικούπης. — Έ σ ύ  εισκι ό λκός ; ZLy.\y. οεχω 
και μ ούγκρ ιζε  οσο θέλεις.

Χ ο  Έ λα ιο τρ ιο ε ϊο ν

Μεγαρίτικες καί μαδητές. Κοντά σ’ αΰτά δίνεται καί άράδί 
σ’ όσους έχουν Έλνιαίς γιά  άλεσμα, καί έλαιον καθαρόν τ% 
άρεσκείας παντός έρχομ'νου. Τρίξετε λοΐ"άν νά βξήτε αράδα 
πριν σάς πάρουν άλλοι τήν άράδχς. Χ ιμ .’ότι^ς *κρ*.


