
***&>/;· ·/ -·. .

"IS άρχή μ*>̂  είνα ι v i  μ ήν Ιχω  κάμμ£αν αρχήν.
•ολ;

«*><>! ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ.-. —ϊυ νδ ρ α μ ί)  προπληρω τέα β τ ή ν 'ΕλλΑ1<* 18 δΡ βτ6  δ ’ “  τ ϊι?  'Ε λλάδο? 1S. *Ε *5 ίδ ίτ* ι τρ ίς  τή?  έ3·3ομίδ*ς, x n i  7 
i i i i e .  φ ύλλ* . Γ ι*  *ά α .μ ι*  * * ια χ ώ ρ η β ι δέν ϊχ * ι πληρω μή, οϋτ»  γ ι*  -β*ς γ> ω στοπ ο ιήα* ις. Κάμ,^κ» χ α τα χ ώ ρ η α ι * 1 «  τυπωΟή, * ίτ ί  μ ή , δ η  
U t«*ni?c*«t. Όβοο μ «ς  σ τ ίλ ν ο υ ν  γ ρ ά μ μ α τ *  πρέπβι V* ϊχ ο υ ν  πΑ ντΟ τίς ύπ ογρ*φή , **1 ή ύπ ογραφή  το υς  · *  τ υ π * ν ί« » .  Αι<£*ίυοις *ij»;a,sS. 
Si» γ ίν ε τα ι,  **1 δβ ο ι β ίλ ο υ ν  v i  * 4 ν ο υ ν  τ έ τ ο ια ις  4 ς  « « ν  σ’4 λ λ α ις  έφημερίδες. ΓρΑψε ξβγρΑψ* « ϊν  ϊχ ε ι.  Ό « ο ι γ ρ ίφ β υ ν  π ο λλ* , 
itis- τ& γρΑ μμα-Α  το υς  δέν S4 δ ια β Α ζω ντα ι. · , _

‘Αβάνας, ί£ί£ Α εκ εμ β ρ ί o u  1 8 8 4 >Aptft. 1 4 l O - } - 1 3 8 - r 4 1 »

Ο ά πέβ>]
?, δέν Οά πέση τό υπουργεΐον, εγώ λέγω  πώς άν δέ πέση θα

Α Μϊταΰή.
Κάτι δμως τοϋ' μαγειρεύουν, τοϋ έφυγαν άκόμα τέσσαρες 

πβϋ’μένουν πρός τό παρόν ουδέτεροι, θά τοϋ πάρωμε κι άλ
λους, άλλά δίνει πολλά ρουσφέτια καί δέν τοϋ φεύγουν, δσα 
ομως κ«1 άν τούς δώση εις τό τέλος θά τοϋ τό στρίψουν.

Τέλος πάντων τούτο τό δπουργεϊο δέν θά σώση νά κάνη 
~'0; έκλογαίς,

Ε ιδ ή σ ε ις
Λοής τής Λοής.

Ά πάνω  στό κάθισμα χτές τού υπουργού έπί τών ναυτίκων 
βρέθηκε φτειασμένο μ ’ ένα νομοσχέδιο ένα κα ϊκάκι, ’Ορίστε 
κύριοι τΐ κάνει 6 υπουργός στή βουλή, σχεδιάζει Τσίχλες μέ 
νομοσχέδια. Τά δέ δείγμα εις χβΐράς μας.

Ά φοϋ μαντρογυρίστηκε ή άγορά, άφέθηκε μιά τροϋπα άπό 
τά σκαλάκια άνοιχτή κ ’ έκεΐ πλέον μαζεύονται δλοι καί κά
νουν τά άτα τους μέρα μεσημέρι εις τρόπον ώστε ο!. γείτονες 
δέν μπορούν ν’ άνοίξουν παράθυρο, δέν είναι παράξενο άπ ’ 
«ΰ τα ί; της ταμτατοϋλες αύριο ποϋ 0’ άρχίσουν η άνασκαφαίς 
νά ρ,ας παρουσιάσουν κάμμιά γιά  άρχαιολογικιί. Δέν ντρε 
πόμαστε.

Διάλογος μεταξύ τής γυναϊκάς μου καί ένούς άλλου.
— Έ δώ κα το ικ ε ί..............
—  N *i, άλλά δέν είναι δ&.
—  Ά π ό  πού είνα ι, είναι Αθηναίος ;
— "Οχι, άλλά μισο-είναΐ
—  Eivat κα ί άστρονόμος καί άστρονομδ τά πάντα ;
’ Εγώ ά.τό απάνω . Βρέ άει στό διάλο πές του νά ξεκοβμπί-

«τη πού ολους τούς τρελούς μού τούς ξεφορτόνουν *τό κεφάλι 
μου τά κορόϊδα. Και ίξτανε σταλμένος και άπό τόν Πεοαί 
μάλιστα.

Ό  επιστάτης τοϋ β '. νεκροταφείου πρός τόν Παπαπονηρ4.—» 
Παπα μου, δ ίν  βλέπεις τ ί  μας γράφει δ ΏαΛηάνθρωχος πώς 
καταντήσαμε τό νεκροταφείο κτηνοτροφεΐο δέν σώνει της όρ
νιθες πού £χεις άμολυμένες δώ μέ*α μόνο κουβάλησες σ^μίρ* 
καί τήν κατσίκα σου, θέλεις ν’ άκούσωμε καί άλλα ;

Πα, Ύαπονηρός.— Κέρατα κα'ι σένα καί κείνον νά τό λοιπόν. 
Καί τόν άρχισε στής μάπαις, γέροντα άνθρωπο καί μ ' ένα 

σωρό πα ιδ ιά . ’Ιδού παπαδίστηκη τραμποβκοσύνη μιά γορά, 
πρός δόξαν τοϋ "Ανθιμου, καί τών επιτρόπων.

5
Πρός εκείνους ποϋ μάς στέλνουν δυό φοραίς νά τυπώσωμε 

τά ίδ ια  πράγματα νά ξέρουν ί τ ι  δέν τυπόνονται, διότι ίχοϋν 
άράδα άλλοι πί6 φρέσκοι. Λοιπόν νά πάψη τό κα τ ’ Ιπανάληψιν.

Προς τόν Νικόλαο Μπογι-ατζ^κη η Βαρδή. Παρ*π·νά«αι 
ίτ,ι ίλη  ή πόλις έγέμισε πορνεία, χαρτοπαικτεία καί τομπο- 
λε ϊα , καί δτι b διευθυντής τής ά€τυνομίας αγρόν άγόρασε καί 
δτι αΰτή πλέον ή εκφαύλισις υπερέβηκε κάθε διαφθαρμένη πόλι 
τής Κύρώπης. . ν ■

Σοϋ άπαντουμε μέ δυο λόγια, αΰτά τά γράψαμε χιλιάκίς 
φοραίς κ«1 κινδηνέψαμε μάλιστα νά χειροτονηθούμε αΰτοκρά- 
τορες άπόλυτ^ι, ώς πρός ί έ  τόν διευθυντή, άς τονε καί ίχ ε ί 
ό κακομοίρης τώρα πισοφουρτοϋνες. Δέν βλέπεις πώς τοϋ ρί
χτηκαν στή βοολί).

"Εχει πλέ*ν τόν νοϊ του τώρα. Ά ν τ ίς  νά τρέχη γιά  ξένες 
δουλειαΐς τρέχει τώρα γιά τής δικάίς του. "Ας τε τ·ν  στό 
χάλι τ·υ.
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Ό  Δημητριος Καραγιαννόπουλος πληροφορά έκεΐνον π*·ϋ Ϊγ- 

χασε στή πλατέα τής Όμονοίας τήν 28 ’Οκτωβρίου 2 ^χίλιά- 
δες δραχααΐς νά πάη πρός άντάμωσΐ του, ίνα δπως μάίί» -πθ6 
ευρίσκονται, πώς βρέθηκαν κ«1 πόθεν τά καθέκαστα. 'Oitotot 
λοιπόν τής εχατε άς πάη νά τής βρή, καί άν δέν παρουσιαστη 
κάνένας θά πάω νά πώ πώς τής έχασα έγώ , καί άς μήν εχ «  
πεντάρα «τή  τβέπη μου.
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Δέν δπάρχει ωραιότερο πράγμα παρά νά έργάζετβι τινάς κ«1 

v i τρέφή άλλους.
Έ τσ ι τό πάν μερικοί άνταποκριτβί άπό τάς έπαρχος καί 

έξωτερικ·, ποΰ νόμισαν πώς δ Παλιάνθρωπος βγ^κε γιά νά 
ταίζη αΰτ·ύς. θά  τούς τοπώσωμε δλους έναν ίν*ν γιά νά τούς 
μάθη b κόσμος τ ί φαμόκορμα είνε.

"Ενας άπ’ αΰτούς είναι καί b  ανταποκριτές μας τής Ά λ«-  
ξάντρας, b  όποιος άφού μάς χαπάρισε 150 φράγκα, μάς γράφει 
πώς 'άφαγε γ ιατί άργησε νά πάη ό Ούσλεη καί ήτανε κεσά- 
τΐα , καί νά τόν συχωροΰμε καί δμολογά δτι είναι άτιαο; καί 
γυρεύει νά τόν φυλα*ώσωμε γ ιατί μάς έκλεψε, καί περιμένει 
τήν σωτηρία του άπό τήν φυλακή.

θαρρώ δμως πώς επ ί τοϋ παρόντος ποϋ είναι γεμάτες ή φυ' 
δέν αξίζει ν’ αΰξήση τόν πληθυσμό τους καί ενα φαμόκόρμο> 
τά όποιον όνομάζετβιΓ. Κω\σταντινίδνς Φαύλε.
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Ό  φοιτητής χ. Κοττίχας άποκαλεϊ άθλιον συκοφάντην εκεί

νον, δστις έγραψε εναντίον του πώς γέλασε έν* κορίτσι, τόν 
πρόκα) *ΐ δέ δπως θέλη νά μετρηθούν. Ά πό  τήν υπόθεσι αΰτή 
λβδένονιες αφορμή, όμολογ·ΰμε δτι παρά Γγχρε τό πράγμα, 
νά θέλουν έτσι στό βρόντο νά συκοφαντά ό ένας τόν άλλο. Θά 
φροντί*ωμε νά ληφθή πρόνοια αΰστηρή καί γ ι ’ αΰταΐς τής χα- 
μαλοσυκοφαντίαις νά πάψουν μιά γιά  πάντα.

10
Μέσα στής φυλακαίς τοϋ Μεντρεσέ φτειάνουν πακέτα τοΰ 

καπνοΰ, (καλά ποΰ τό μάθαμε κι* αύτό), καί τήν εργασία τήν 
πάνε οί άδερφοί Π απαναττασίου, οί όποιοι /οωστοΰν στόν 
Γιάννη Μπόγδανο κατάδικο δρ. δύο καί 50 λεπτά, τά όποια 
είναι γιά  ένα φυλακωμένο σαν μιλιοΰνι, τό λοιπόν νά τάς πλη- 
ρώση, καί έπειδή κύρ Μπόγδανε δέν θά σοΰ τάς πλήρωση σ τε ί
λε απόδε'ξί σου νά σοΰ τάς πληρώσω έγώ καί μένω μιά μέρα 
νηστικός.

Μωρέ καί άπό τούς φυλακωμένους θέλετε άκόμα νά κερδο
σκοπήσετε ;

Τ Π Ο Φ Τ Α Λ Ι Σ

Ο 3ΕΧΑΝΙΑΡΙΙΣ
®Ρλή> β'<»νέχ®6* x&i τ έ λ ο ς .

Ό  Φαφλατάς ήτανε δάσκαλος αλληλοδιδακτικού σχολείου, 
οσάκις δέ φοραίς ξέχανε καί μιλούσε γιά  τάν έαυτόν τ·υ , πότε 
ελεγε πώς είνε καθηγητής καί πότε γυμνασιάρχης τοΰ Πανα- 
πιστημίου.

θ ά  ήτανε ώς 60 χρονών καί έλεγε πώς δέν έννοίσε νά παν- 
τρευτή άν δέν κλείση τό έλάχιστον τά τριάντα.

Είχε καί ένα ταμπάρο αρχαιολογικό σάν εκείνο ποΰ φορεΐ 
ό φίλος μου Γιάννης Νάκης άπά τά  59 , ένα καβεύρ, τά όποιον 
όσάκις φοραίς δέν τά φορούσε, τσακονότανε μέ τούς καφετζίδες 
λέγοντας πώς τό φοροΰσε καί τού τδκλεψαν.

Στό δρόμο άμα ποϋ χαιρετούσαν οί άλλοι άνθρωποι τούς 
άλλους, επερνε πώς δλοι οί χαιρετισμοί ήτανε δικοί του καί 
τούς^ χαιρετούσε δλους, είς τρόπον ώστε είχε ξεκολλήσει τοΰ 
καπελλου ό γύρος καί δταν θέλησε νά χαιρετήση μιά μέρα τόν 
βασιλέα καί εκανε φώρα καπέλλο, ευγανε μονάχα τά γύρο καί 
έμεινε μέ τήν σκούφια τοΰ καπελλιοΰ στά κεφάλι, θυμήθηκε 
δέ πώς τά είχε άγορασμένο άπά δώ καί δέκα χρόνια «τάν 
Κ<* »ζίμπαλη καί πήγε νά τοΰ ζητήση λόγο τής άπάτης.

ΐ& τέ  δέν πλήρωνε καφέ στάν καφενέ, δ τ«ν  δέ τοΰ έλβγ«ν-*ί

11
Ά π ’ τήν Φ ιλιππούπολι. Κύριε Συντάχτη , ρίξε καί ενα βλέμ

μα έδώ καί βτή Φιλιππούπολι δπου είς τό ΐρ’τά παζάρι ό σι- 
μιτσίΐς Α γγελής Ζεέρης, ο μασκαράς, (μά τί άπό τόρα έγινε 
πρίν έρθουν $ άποκρηαίς ; ) άφησε τήν γυναΐκά του καί πήρε 
μιά βραιβπούλα, (μά ήθελε φρέσκη), καί θέλει νά γίνη καί 
αυτές οβραΐος τώρα. (Τόσο τό καλλίτερο, τόν βρίσκεται έτοιμο 
τώρα τήν λαμπρή καί τάν κα ίτε σάν ίβραΐο.) Καί νά τοΰ πης 
νά πάρη τήν γυναΐκά του πίσω γιά  θά τοΰ πάρη ό διάολος τόν 
πατέρα. ( Οχι, αδερφοί τόν πατέρα του, αΰτόν, τ ί σάς φταίει 
ό πατέρας τ®υ ; ) 'Τ π .  Υ π ο γ ρ α φ ή .

Βρέ τ ί  γίνονται σέ τοΰτο τόν κόσμο καί πώς τά μαθένομε. 
Ντράπου, ρέ Ζείρη, ντράπου κακόμοιρε, όβραΐος σύ, μπά μπά, 
μπορεί νά γίνουν δλοι όβραΐοι σύ δμως ποτέ. Έ λ α  συμμαζόψου 
μέ τή γυναικούλα σου καί άφησε πά χωρατά καί άν θέλης έ/ε 
καί τήν οβραιοπούλα ιδιαίτερα, άφοΰ κατάντησε έτσι δ κόσμος 
νά μήν όοίζει ή γυναίκα τάν άνδρα της.
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Νά στό Α ίγιον δ Σωτήρης Σταυρόπουλος έρρίχτηκε ενάν

τιον τού Ν. Άνδρατσοπούλου νά τόν σφάξη μέ τήν σακαράκα 
του, καί θά τόν έσφαζε έν ΰνόματι τής ε ΰ νο μ ,έα ς  τοΰ Τρι- 
κούπη σας, άν δέν πρόφταναν άλλοι νά τοϋ πιάσουν τό χέρι 
γ ια τ ί δέν ήτανε ικανή ούτε πον ixta νά σφάξη. Τώρα πάλι μάς 
ρωτοΰν είναι κατάστασις αΰτή. Τούς απαντούμε λοιπόν κ ’ έμεΐς 
πώς είναι κατάστασις, μή καταστάσεως διότι τώρα δλα εΐναι 
τής ακαταστασίας.
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Πράς τόν Κέκα Τροβάνα ?ίς Περαία. Δέν ξέρεις, καϋμένε,πώς 
νά μέ βρίσης, άν θέλης έλα νά σοΰ συντάξω έγώ μιά διατριβή 
ενάντιον μου, σώνει νά πληρώσης τά έξοδα τής καταχώρησις.
Αθλιε καί σύ. Βρίσε με καί σύ νά ξεθυμάνης, βρίσε, νά μή 

μάς σκάσης, καί πάς σκασμένος στάν άλλ· κόσμο καί δέ σέ 
δέχεται οΰτε δ χάρος στή σαπόβαρκά του.
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Γιά τήν Χίο δέν γράφονται πλέον τ ίπο τα , διότι καί i  έκεΐ

Κύριε τάν καφέ σας. Ά π * ν τ ο ύ σ ε = Ά  δέν τόν πλήοωσαj Γιά 
κυττάξετε δμως μήν τόν πλήρωσα καί κάνετε λάθος σείς.

Μιά μέρα είχε πάρει μιά μπουκάλα κρασί καί άφησε στά 
μαγαζί τό μπαστούνι του, στάν δρόμο ποΰ πήγαινε κουνώντας 
τήν μπουκάλα άντις γιά μπαστοΰνι τήν άμόλησε στόν δρόμο 
καί ύστερα ζητούσε άποζημίωσι άπά τόν μπακάλη γ ια τ ί άντίς 
γ ιά  μπαστούνι τούδωβε μπουκάλκ.

Μιά μέρα τοϋ κλέψαν ένα κουτί σπίρτα καί πήγε στόν Κοσ- 
σονάκο μας καί ζητούσε δχι μόνον νά συλληφθή ® κλέφτης, 
άλλά καί νά τόν περάση στά άστυνομίκό δελτίο, καί νά πα- 
ραπεμφθή καί στό κακουργιοδικεΐο άν ήτανε δυνατόν, δταν δέ 
δ Κοσσονάκος μας τού έκανε κα τ ’ οίκον έρευνα άπάνω στά 
ροΰχά του καί τοϋ βρίκε τά σπίρτα στή τσέπη, είπε πώς τά 
πήρε γιά  νά τού δείξη τί δ ι ί  γματος ήτανε τά σπίρτα ποΰ τοϋ- 
κλεψαν.

Mix φορά πήρε ρούχα τής φτείνιας, τοϋ Ρετσίνα καί πάει 
στό Γαλλικό μαγαζί νά τού τά  κόψουν, άμα δέ άκουσε πώς 
τού γύρεψαν ραφτικά 112 δραχμαίς, πρίξ φ ιξ, άφησε καί τά 
πράγμα καί έφυγε, καί τά γύρευε τήν άλλη μέρα άπά τόν Ρ ε
τσ ίνα , λέγοντας η τό πράγμά μου η τόν παρά μου πίσω.

Μιά μέρα περπατώντας βρέθηκε μπροστά σέ ένα σιδηρόδρο
μο, μπαίνει μέσα, καί δταν τοϋ είπαν πώς είναι τών Μ εγά
ρων, άπάντησε δτι αυτός ήθελε νά πάη στόν Περαία καί τοϋ 
είναι αδιάφορο ποϋ πάει i  έν«ς καί ό άλλος σιδηρόδρομος 
καθώς τούς μπέρδεψαν. ,

Μια μέρα τον πήγαν νά δή μιά νύφη ποϋ τοϋ προξένευαν, 
άμα τήν είδε ρίχτηκε άπάνω της καί τήν καταφίλησε λέγον- 
τ « ί  πώς μοιάζει *άχ τήγ άδερφή τ·υ,ποϋ είχε χρόνία|νά τήν δή.

ανταποκριτής μας μάς τήν έπαιξε χιώτικα καί μάς βουΐξ» 
ένα ψιλό κανονάκι άπό 100 δραχμούλες.

Έ π ε ιτα  δέν βαρέθηκες εΰλογημένε γιά  Ινα ψωροδάσκαλο 
νά γράψης δυό κόλαις ; Μπάς κα ί νόμιζες πώς έπρεπε να 
βγάνω καί έκτακτο παράρτημα γιά  τά δικα σου κασαβέτια 
καί τής μπ ιρμπαντια ί; τοϋ δασκάλου Γιάννη Κάκναρη ;

Καί δέν βλέπεις άπάνω ποϋ λέει πώς δσαις επιστολαίς τών 
νριμμάτων περιέχουν πολλά γράμματα, ήγ·υν άραδες μέσα, 
δέν τυπόνονται ;

15
Πρό ημερών έχάθηκε άπό τόν Περαία ο Βασίλειος ΙΙαδα- 

τας άφοΰ έσούφρωσε άπά τά ξενοδοχείο 2 ,000  φράγκα και ενα 
χρυσό ρωλόγι τής μαντάμας πού γνωρίζω κ’ εγώ .

Στψ. f/a'krjar^pdjtov. Ά ν  τά γράφετε αυτά γιά  χωρατά 
είστε μπιρμπάντες, καί ποΰ τή γνωρίζω ρέ έγώ αυτή τήν μαν- 
τάμα ποΰ στά καλά καθούμενα μ ίϋ  τήν φορτόνεται ιτή  ρά- 
χη μου ;

Ά μ  δόξα νάχη δ θεός έγώ όσάκις φοραίς κατέβηκα στον 
Περαία μέ φέρατε μέ πυροβολισβούς, σάν καί προχτές καί μέ 
ζήτω ώς τόν σιδηρόδρομο. Ποϋ μ’ άφίνετε νά κάνω πάσο. 
Ά ε ι  στά διάολο καί σύ.
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Σμίρ^η. Σώσε μας άπά τούς έδώ δασκάλους καί πρά πάν

των άπό έναν Μ ιλτιάδην πρφην καλόγηρο καί εξοριστον άπό 
τά χωριά Σεϊδίκοΐ δάσκαλον τής θεολογίας πού διδάσκει τήν 
θεολογική του εις τά ξενοδοχεΐον τής Εΰχαριστήσεως είς τά 
Χιώτικο χάνι γ ιά  νά τρώη βερεσέ.

Σ. Π χ.ίηαγθί ώ.τοο. Πρώτο είστε άχάρίστοι νά παραπονιέ- 
στι δτι διδάσκει τό Εΰαγγέλιο δπου καί άν βρίσκεται, διότι 
έτσι έκαναν καί οί περιπατητικοί φιλόσοφοι, καί δ Σωκράτης 
άν δέν τρώη εκμεταλλευόμενος τήν άνάπτυξι τού Ευαγγελίου, 
καί σ’ αΰτό έχετε άδικο διότι εφαρμόζει τά ρητό μή μερι
μνάτε διά τήν αύριο καί έτσι βρίσκει καί αΰτάς φαγί έτοιμο. 
Γιά νά σάς πώ μπάς κ’ είναι κανένας μπαγαμ πόντες ;

17
Κύριε Λεονάρδε ’Ιακώβου πού είσαι εις τά πολιτικό νοσο

κομείο φαρμακοποιό; νά στείλης τής πτωχής τής γραίας υπη.

ρέτριάς σου τάλεπτά τής μισθοδοσίβς της,ίιό-η ·ά έρθη κάμμιά- 
βροχή άπά μπάτσους στά μούτρά σου.

Σ. Π αΛ φίνήώ  ου. Ώ ς πράς τό ξύλο δέν άνακατεύομβι « ί  
ίν α ι  καί άπό μπάτ*ους, ώς πρός τά λεπτά , πλήρωιέ τ * , καϋ- 
μένε, καί μή δώσης μιά μέρα φάρμακα στούς άρρωστους νά 
ψοφήσουν δλοι γ ιά  νά ίκανοποιηθή ή γρηά.

18
Μιά γργά ξεμωραμένη στόν Περαία ώς 90 χρονών τής κα

τέβηκε τό γούστο νά πανσρευτή. Α ί βλέπετε χειμώνας ερχό
τανε καί ήθελε ζεστασά. Έ να ς  άλλος γεροξεκουτιάρης ώς 7 5  
χρονών βρέθ/,κε νά τήν στεφανωθή, άλλά δ ξεκουτιάρης βρέ
θηκε έξυπνος καί μέθησε τήν γρηά καί τούκανε προγαμιαία 
δωρεά τό σπ ίτ ι της άξίας 12 χιλιάδων δραχμών. Τήν ίδ ια  
βραδειά ποΰ στεφανόθηκαν κρυφά τά μεσάνυχτα δ γέρςς έδιω
ξε τήν γρηά καί κείνη πήρε τά στέφανα καί πήγε καί έκανε 
νανάκια της οϊκαδε στό σπ ίπ ι της μέ τήν μαξ.λάρα της. Τώρα 
τά ζήτημ* δέν είναι τόσο γ ι ’ αΰτή τήν κουταμάρα τής ·>'ρηάς 
πού ήθελε παντριά στά καλά καθούμενα όσο γιά  τήν κακοή- 
θεια τοΰ γέρου ποϋ θέλει νά τής χαραμοφάγη τό σπ ίτ ι καί 
βρίσκεται τώρα ή ύπόθεσις στά πρωτοδικεΐον.

Νά σάς πώ , μέ προγαμιαίαις δωρεαίς 12 χιλιάδο:' δραχμών 
δέν εΐναι καί τόσο άσχημα /ά παντρευτή τινάς 90 χρονών 
γυνα ίκα , η άν θέλε-.ε μάλιστα rt ποιό καλλίτερη εΐναι νά τήν 
παντρευτή τινάς τήν ώρα τοϋ θανάτου της γιά νά τήν κληρο- 
νομήση άμέσως. Νά δούμε τ ί θά άκούσωμε άκόμη.

19
Μερικοί κουτοί μού λέν πώς δέν πάοι κ’ έγώ στή βουλή ν’ α

κούσω τί γ ίνετα ι ή Ε λλάδα . Ά μ  τ ί νά πάω ποϋ άντίς γ ιά  
ν’ άκούσης τ ίπο τα , θά φάς σβερκιαίς καί θά φύγης μέ κόκκινο 
σβέρκο, δπως κοκκίνισε καί τοΰ έθνους τό σβέρκο δ Τρικούπης 
σας άπό τά  δάνεια καί τούς φόρους. Έ π ε ιτα  λένε πώς θά βά- 
νουν καί δυναμίτιδα στή ξόπορτα.

Καλλίτερα σπ ίτ ι παρά στραβοπατήματα.

20
Στό στρατιωτικά νοσοκομείο πολλοί πάσχουν άπό τά μ άτια , 

λοιπόν πρίν τούς ξεστραβώσουν τούς άμολάνε ώς άνικάνους, 
ξέρετε δμως πώς, δχι καθώς τούς γένητε ή μάνα τους, γ ια τ ί

Μιά φορά κατουροϋσε ένας σέ ένα οΰρητήριο παει κι αυ 
τός άπά πίσω καί κατουροϋσε τόν άνθρωπο. Οταν έφευγε s 
κατρυρηθείς πετάχτηκε καί εΐπε*=Βρέ άδερφέ, άν $έν ήσουνα 
σύ θά κατουριώμουνα άπάνω μου.

Μίά άλλη φορά τάν κατρακύλησε κάτω μιά αμαξα εκεί 
μπροστά στοϋ Κούζη έστωντας δέ μέ τά νά καθότανε ο κυρ 
Βασίλης άπόξω έκ τύχης καί γελούσε, τού ρίχτηκε καί ϊ  
λεγε^ πώς θά τοϋ κάνη καταμήνυσι, διότι αΰτός τάν έρρι 
ξε κάτω·

Μιά μέρα πάλι άλλη τόν δάγκασε ένα σκυλί, ένα άπά κείνα 
τά κούφια, ποϋ δαγκάνουν καί δέν γαυγίζουν, γυρίζει πίσω 
του καί τσακόνεται μ’ έναν διαβάτη, λέγοντας δτι αΰτός τόν 
δάγκασε στά ποδάρι, άφοΰ σκυλιού φωνή δέν ακούστηκε.

Ά λλο τες  έπεσί μέσα σ’ ένα λάκκο ξηρά άπά άσβεστη έκά- 
θισε δέ έκεΐ ώς τά πρωί γ ιά  νά έρθη ή αστυνομία νά τόν δή 
σε ποιά κατάστχσι βρισκότανε.

Τής προάλλαις είχε πάει στό Μουσείο καί άντίς γ ιά  τήν 
βμπρέλα του πήρε μιά γυναικεία μέ κρόσα καί φούντες καί τΡιν 
άνοιξε καί περπατούσε στά δρόμο καμαρωτός, δταν δέ τόν 
πρόφτασαν στό δρόμο καί τοδ είπαν πώζ έκανε λάθος απαν- 
τησε, πώς τό κατάλαβε πώς ήτανε ξένη όμπρέλ* άπά τόν 
ίσκιό της τάν μικρά, άλλά έλεγε μπάς καί τά ειχε · ήλιος 
π*ϋ ήταν μισοούρανα καί έρριχνε κατακόρυφα τήν »κιά τον.

Τά δέ τελευταίο τής ξεγαμάρας του μασκαραλίκι ήταν» ποΰ 
πήγε στή βουλή καί επειδή δέν άκου» τίποτα αποκοιμήθηκε, 
δταν δέ έφευγαν καί τόν ξύπνησε i  σχοπάί> τ·ύ  * π ίν τ η « ϊ  δτι

εΐναι έλεύθερος πολίτης καί δέν έχει τό δικαίωμα νά τάν βγά- 
νη δξω, γ ια τ ί άκόμα δέν είχε άρχίσει ή βουλή.

Μιά μέρα τάν στένευε τά παπούτσι του καί τό εύγανε ση
κώθηκε δέ καί έφυγεν άπά τόν καφενέ μονοσάνδαλος, ήγουν 
μένα παπούτσι καί δταν τά κατάλαβε, τσάκωσε τόν μ7ίρώτο 
λούστρο πού βρίκε μπροστά του, καί έλεγεν δτι αΰτάς τά σου- 
φροποίησε τά παπούτσι μέ πρόφασι λουστραρΐσματος.

Ά ν  κάμμιά φορά δυό ξένοι διαβάταις ζητούσε δ ένας φω 
τιά άπά τόν άλλο στόν δρόμο στεκότανε σάν χάχας καί τούς

. έβλεπε, καί «μα ποϋ άναβε δ ένας έλεγε αΰτός εΰχαριστώ
έντίς γιά  κείνον ποϋ άναψε, 

j Ποτέ του δέν έπερνε μαντύλι μαζύ του, άμ* δέ καθότανε
ι σέ κανένα τραπέζι μέ κανένα φίλο Τ3υ καί εϋγαζε έκεΐνος τό

μαντύλι του, έλεγε πώς ήτανε δικό του.
Ά π ό  τάν καιρό ποΰ άκουσε πώ ; τό πε-ρέ>αιο θά γίνη μο- 

νοπουλειά έπερνε κεριά πεντάρικα στο σπ ίτ ι του καί άναβε, 
ώ ; πού μιά μέρα πήρε φώκο τό πάπλωμά του στόν ύπνο του 
καί τήν άλλη μέρα φώναζε έναντίον τού Τρικούπη, ποϋ έφερε 
άθλια πετρέλαια καί καίνε τάν κόσμο.

Κάθε εφημερίδα πού διάβαζε στά καφενείο τήν κάθιζε στή 
τσέπη του. Ά ν  τοΰ κάναν παρατήρησι πώ ; δέν ήτανε δική 
το», άπαντοϋσε πώς είχε καί αΰτάς πρό ημερών μιά δμοια κα ί 
νόμισε πώς ήτανε δική του.

Τά λοιπάν αΰτός δ άφηρημένο; δ ξεχασμένο; άνθρωπος θά 
σ ίς  ποΰμε μεθαύριο τ ί μασκαραλ’·*ν £ΐΓΛθε; δέν τά ξεχάσω- 
με κ « ί μεΐς μαζύ μ ’ «ΰτόν.



πλέ«ν «ΰτό θά ήταν» κ*Ι ντ ίπ  -ιής ντ^ π ή ς , άλλά ξυ^<λυτ·υς 
μέ τό σώβρακο καί μέ μιά πουκαμίσα. Ό  κακόμοιρος j  ’Αδά^. 
άν ίΐτΐίνβ καί τοΰ; έβλεπε σ’ αυτήν τήν κατάστα^ι πάλ ι δέν 
θά ηχε εναντίον τή ; γδύμνιας του παράπονο. Νά δοϋμε άκόμα 
ποϋ θά φθάσωμε.

21
Δυό καλ .ι νοιχο,κυρέοι ήρθαν λέει άπό τά Λαύριο καί χω

ρίς νά συλλογιστούν δτι είναι παντρεμμένοι πήγαν κα’ι μείο- 
κοποϋσαν στη; μπυραρίαις ποϋ είναι γυνα ΐκε;.

Σ ’ αυτό δέν έχομε τό δικαίωμα νά τοΰ; κάνωμε κάμμιά 
π α ρ α τη ρ ε ί, διότι κάθε πολίτης είναι ελεύθερο; νά ζή δπω; 
θελη υ.έ τά πουγκί του σώνει νά διατηρά τήν τάξι καί άσφά- 
λειά του. Τί σά; μέλλει ρέ έσά: τ ί κάνουν οί άνθρωποι νιχμπ·:
σάς εβαναν στά κεφάλι του; ; Σά; τή ; γράφω αΰτα ίς τής
άτίδιρας, όχι γιά τίποτα άλλο, δσο γιά νά σάς δείξη τήν κου
ταμάρα σα; καί γιά  νά πάψετε ε :; τό εξ?,; τά τοιουτότροπα
γράμματα των οϊζιλ'.κιων καί κουτααάρ ·>ν. Τά όνόαατα μέ- »/>* ' ‘ 1 * * vojv οζω.

Χ π υρ ο μ ή λ ιο ς .— Ο ά σα ; κάνω καί τούς δυό  μ ο ι
ράρχους *ν δέν μαρτυρήσετε εναντίον μ ου . 

Ι ιΰχαρ ιστήρ ιον.
Πάσχουσα τήν χεϊρα εισήλθα ε :; τά πολιτικόν νοσ*κθμεΐον, 

όπου μετά μίαν τετραμηνίαν άπεφάσισκν τήν κοπήν, δτε με- 
ταβάσα ε ϊ; τόν Ευαγγελισμόν έθεραπεύθην, διά εκφράζω δη
μοσία τήν ευγνωμοσύνη μου πρά; δλο τό προσωπικό.

' Αγ^ε.Ιιχη Λιάχον Π α π α γ ε ^ γ ίσ ο .

"Oiot
θέλετε νά βγάνετε τά μοϋτρά σα; δπως είναι καί άκόμη ώ- 
μορφότερα τρέξετε εις τοϋ Καλαμιώτου τήν βρύσι εις τοΰ Δ. 
Μαρτιμιανάκη τά φωτογραφείο-/. Ε π ιτυχ ία  υπερθαυμά*ΐα.
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‘Ο κΰρ Γιώργης Πανουργία; έδωσε καταγγελ ία  κατά τής 

γυναικό; του Μαριγώ; Γεωργιάδου γ ιά  διγαμία καί κατά τού 
άδέλφοϋ τη ; I. Γεωργιάδου καί Β. I. Γεωργιάδου έπ ί άπάτη 
καί πλαστογραφία άπό τόν μήνα ’Ιούνιον καί τίποτα δέν έ- 
νεργάταί άπό τά δικαστήρια μ ’ δλα ι; τής άναφοραίς του καί 
παράπονα.

Έ μ ίΐ ;  φρονούμε πώς άπάνω σ’ αΰτή τήν περίστασι άφό'5 
μάλιστα υπάρχει μέσα καί άπάτη, ε π ρ » π ί  ν’ άνοίξ^ τά μ«- 
τΐα  του νά μή τήν πάθη, τώρα άς περιμένη καθώς λέν οί δ ι
καστικοί, νά ώριμκση ή ΰπόθεσις. Μά είναι υποθέσεις αΰ
τα ίς γιά  νά γράφωνται, καί μ’ δλα ταϋτα γράφονται γ ιά  νά 
τάκοϋμε καί οί άλλοι εμείς καί προσέχομε. Προσοχή λοιπόν.

Ό  δρόμος ποϋ είνα ι άπό πίσω άπό τό Φτωχοκομείο κατάν
τησε π λ έο ν  άδιαπέραστος καί μέ τά ποδάρι* καί μέ τά χέρια 
άκόμα άν περπατά τ^νάς καί μάλιστα δταν πιάνη βροχή π*ΰ 
σχηματίζονται έκ ιΐ διαφόρων ειδών βόθρακες ποϋ πλέον σύν 
τοίς βάτράχόις οί πολίτες γιά  νά πάν σπίτια τους, δ·εν τους 
πιίρακάλοϋν τόν δήμαρχο νά τοΰς καθίση κ’ έκεΐ ένα φανάρι 
γιά  νά βλέπουν τά ελάχιστο ποΰ νά πέφτουν καί νά μή π έ 
φτουν έτσι στά σκοτεινά.

Ά πάντησ ις Δημάρχου, Δέν εχω πίστωσι.

.  54

μένα  Ενταλμα, β ίν ε  μέσα πολλά  γ ια τ ί φεύγομε.
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Τά κορίτσα τών Μεγάρων (/.ας έστειλαν ένα ποινικά νά τ*υς 

τά τυπώσωμ* καί νά τ ί λέει σέ κοντολογία.
Μάς ηρθε καί ό βασιληά; σεργιάνι γ ιά  νά κάνη, 
καί γύρεψε καί τό νερό μά δέν τούγινε χάρι.
Καί τή ; μεγαλειότη; τη ; έδόσαμε στεφάνι 
καί μ;λησε γιά τό νερό άλλο; νά μή τό|πάρη.
Καί ε ϊ; τόν σιδηρόδρομο έμεΐ; νερό δέν δίνομε 
καί ουτε στόν μεγαλειότατο αΰτόν τ· δίνομε.

Πολΰ καλά κ υ ρ ί α ι ς Μετά ρί τ ι σ α ι ς δέν σάς πιάσαμε άπά τό 
λ.αιμά έμεϊς. Τοΰς κερατάδες τβΰ; χρυσογαδάρου; νά θέλουν νά 
®άς πάρουν τό νερό ; Νά μή τό δόσετε κάνενούς. Στό δικό 
σας τό πράμμα στήν ιδιοκτησία σας ήγουν σας θέλουν νά γ ί 
νουν κυρίαρχοι ; Νά μή τοΰς τά δόσετε.

Ο ί πόσα πέρνιδες π5.ν τρεχάτο ι στή βουλή  νά 
σπιουνιάρουν

25
'Ο εΰγενής πετ.οπόλϊμο; έφτχσε ώς τήν ’Ακαδημία, δπβυ 

προχτές έσπασαν δυό διαβατών κεράλια χωρίς νά φανή σκιά 
κλητηρος. Τώρα γιά τά σπασιχ,ένα τά κεφάλια περαστικά τους 
άλλά πολΰ φοβούμαστε μπάς καμμιά ώρα στάσουν καί τό κε
φάλι τ·ϋ ’Απόλλωνα . τή ; ’Ακαδημία; καί πάν στά διάβολ» 
τόσαις χιλιάδαις.

Καί δέν είναι αΰτό άλλά πού στά διάβολο ν’ άνεβοΰμε κεΐ 
άπάνω ν* του βάνωμε άλλο κεφάλι. Κ ’-άν τόν πάρη κάμμιά 
πετριά πουθενά άλλοϋ καθώ; είναι ολόγυμνος, άντίο Αεονόρ*.

26
Μ»ρέ χάθηκε κεΐ άπόξω άπό τό ’Αρσάκειο νά βάνετε έν* 

κλητήρα. Τά παλάβω»ε η μαγκαρία τά κορίτσα στή; τσ ιμπ ια ίς 
καί στή; αισχρολογία-.;. Ρημαξά παντού, ρτ,μαξά, καί ρημάδια 
ίλοι νά γίνετε.


