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πβλιτικά μα ; έσκούρεψαν πάλι. Ή  άντ ιπολίτεψ ι; εγινε εκατό, 
άλλά τό κερατόπιστο το υπουργείο δέν έννοά νά κατέβτ; πάρα 
κάτω άπά τοΰς 116 καί μάλιστα ανεβαίνει.

Τώρα μάς διαδίνουν οί υπουργικοί πώς έταξε δ ια  οουσφέτια 
ήθελαν οί δυσαρεστημένοι βουλευταί, φτάνει νάρθουν νά τάν 
σώσουν τώρα ξέσκολα.

’Ά λλο ι πάλι άπό τοΰ; αντιπολιτευόμενου; λένε πώ ; τοΰ 
έχουν τοΰ υπουργείου κάργα τό σχοινί, καί δτΐ παγαίνουν λαου 
λάου επί τοΰ παρόν.

Τελο; πάντων άν δέν γίννι τ ίποτα , θά γίντ, εκείνο ποΰ εί
παμε πολλάκις <*οραίς, θά έρίη μιά διάλυσις νά ξεκαθαρίογι 
τήν ηρα άπό τό σιτάρι.

Ά μ  ποιό: θά τήν πάρη, αυτή τήν διάλυσι ; Έ δώ είν κ ν ό 
κόαωο;.

Νά τί θά συμβ-yj, άν 5ev μπορέσουν τοιρα αμέσως νά τόν 
ρίξουν τόν Πετρέλαιο, θά τό κάνουν στριψόνα καί θά παραλυ
σουν έτσι ·τγ. συνεδριάσεις τ ι ς  βουλής.

Τότε ό βασιλέα; θά ποοκαλέστ, τήν μουσίτσα τόν πρόεδρο 
τ ις  ανόμου βουλή; τόν κοντοπύθαρβ Κ αλλιγά σα; καί θά τόν 
ρωτήση.

—  Βλέπω πδς τά μπουτσαλώσατε τώρα στά τελευτα ία  
με- τήν βουλή σα; σέ ποιόν νά δώσω  τήν διάλυσι ;

Καί θά άπαντήσί/ ό Κ αλλιγούλα; :
— Μά μεγαλειότατε, κατά τό ρωμαιϊκά δίκαιον άρθρον 

ΐνδί, παράγραφο; βιήν τοΰ ρωμαϊκού δικαίου καί κατά τό βυ
ζαντινόν δίκαιον τή ; νεαρα; ο νικών καί τά λάφυρα εχει. Αυ
τοί λοιπόν οί αντιπολιτευόμενοι έτράπηκαν σέ άνανδρο φυγή 
άρα τό ΰπουργεϊον πρέπει νά πάρη καί τήν διάλ^υσι.

Καί θά τοΰ άπαντήσνι b βασιληάς.
— Πολΰ καλά σέ ευχαριστώ, μουίωκε; καί κατάλαβα. 

'Ύ παγε καί θά σκεφθώ.
Ώ ς ποΰ νά σκεφθή λοιπόν ό βασιλιάς περιμένετε καί σείς 

νά δοΰμε τ ί σκέψι θά άποφασίσγ,.
Δέν μποροΰμε πάλι έμ.εϊς νά τά ξέρωμε ολα άπόξω τ ί θά 

καννι b ένας καί τ ί b άλλος οΰτε είμαστε μέσα σ.ά κεφάλι 
τοΰ καΟενούς.

Τέλο; πάντιον μπερδεμένα είναι τά πράγματα καί θαρρώ 
πώ ; Οά γίνωμε σάν τή ; τρελλής τά μαλλιά κάμμιά ώρ*.

Χ ριστούγεννα .
Α ΰτα ί; ί) ημέραι; ί) καλαίς, εμένα ίέ ν  μ ’ άρέσουν διόλου, 

διότι μοΰ φα ίνντα ι σάν ή πιό άσχημα ις.
"Όλα τά καταστήματα γίνονται κλεισοπόρτικα καί δέν 

έχει; ποΰ νά πας νά λιμάρη; λίγο πίνοντας πολύ.
Σ π ίτι σου πάλι νά καθίστι; μονάχο; σάν κοΰκο; δένα*8ρ· 

χετο ι.
Ε ίχε; έπειτα  καί τόν Κύριον Θεό προχτέ; ποΰ δέν μας 

άφησε καν οΰτε σέ φίλου πόρτα νά πατήσωμε.
Ά π ά  τό άλλο μέρος ί) λάσπαις τή ; άμεριμνομέριμνα; 

μαρ·/ίας μά; χαντακοσαν ώς τό σβέρκο.
Κάπου κάπου κάμμιά μαυρομαάτα μιτοκλεισ·πόρτΐσ* τ « -  

βέ ρνα, σοΰ έλεγε έλα, μόλις έμπαινε; ij περιπολίαι; σέλεγίχν 
ξέλα.

Δέν s a ; λέγω δτι κάπου κάπου κάναν καί τάν στραβά,άλλ* 
άλλά έκεΐ είχαν καί τά δικό τους.

Τά μαγαζά ποΰ θά πάνι ένα ; νοικοκύρη; νά ψουνίσγ] καί τά 
ξενοδοχεία ποΰ θά πάγ ένα ; άργένης νά φάνι ψωμί τα κλείν*υν 
τά δέ αναρίθμητα χαρτοπαίγνια επειδή περνούν καί αΰτοί τά 
βιδάνιον τοΰ βιδανίου τάφίνουν ελεύθερη Κέρκυρα.

Εΐναι, βλέπετε, εποχή ποΰ πεονα τό πόσα πέονει; καί ή 
βασιλεία τών ποσαπέονιδων.

Δέν υπάρχει λαμπρότερο πράγμα παρά νά βρέχνι ό Θίΰς 
άπόξο) καί νά κάθεσαι σύ σέ φίλου η καί στά δικό σου «π ίτ ι 
νά βρέχ·σαι άπό μέσα, πράγμα ποΰ έκεΐνό; μ’ δλη τήν πα ν
τοδυναμία του δσο καί άν σέ βρέξν] άπόξω άπό μέσα δέν μπο
ρεί νά σοΰ κάννι τίποτα , έκτος τό πολΰ πολΰ άν βάν/ι τά τα - 
βερνόπουλα καί σοΰ δώσουν πρά; έκδίκησι ξύδι, καί σέ κάνουν 
τόσε νά έχνι; καί βροχή άπό κάτω .

Τήν παραμονή τής Χριστούγενα; σάν χριστιανό; κ ’ έγώ 
ποΰ έτρωγα δλη τή σαρακοστή ψούνισα ένα κομμάτι κρέας 
γ ιά  τά σπ ίτ ι μου άφοϋ έβανα καί στή ; πουσνέραι; μου ήγουν 
τσέπα ι; κάτι γιά  τ» μεσημέρι.
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!Β  γνναΐκά μου μοΰ είπε πώς ήτανβ π*λΰ τό κρέας, έγώ τής 
ί ϊπ α  ν* κάνη δουλειά της και δ,τι ξέρει δνας νοικοκύρης ποϋ 
ίέ ν  ξέρει τ ΐ  τοΰ γ ίνετα ι δέν ξέρει μιά νοικοκυρά ποϋ ξέρει τ ι 
τίίς γ ίνετα ι στά σπίτι.

Κατά τήν συνήθεια τσακοθήκαμε καί μοϋρθε έτσι νά πάω 
τό κρέας πίσω άν δέν τοχα βερεσέ παρμένα. Πάω πέφτω καί 
κοιμούμαι καί τ ήν άφίνω νηστική.

Νιαούριζε ή γάττα  βλέποντας τά κρέας μουρμούριζε έκιίνη 
μή έχοντας φαγεϊ, καί εγώ έλεγα άπά πάνω ξαπλωμένος,— 
ΛΕκεΐ, καλά σάς έχω νά ψοφήσετε καί οί δυό.

Πή^α ενα ύπνο, άνοιξα τά μάτια μου, ό θβάς πάλι έβρεχε, 
γυρίζω καί τά άλλο πλευρά καί πέρνω άλλον Ιναν.

Τέλος πάντων είχε τά βράδυ βράδυ ξεστερώση λίγο καί ξε
τρύπωσα σάν σαληγκάρι νά βοώ νά τρυπώσω δπου μπορούσα. 
'Ε λπ ίς σωτηρίας δέν ύπαρχε παρά δ μπαρμπαΔημητράς ό μπυ 
(«ώόρος ποϋ έννοά νά εχη τ» μαγυζύ του πάντα έλεύΙερα.

Έ κεϊ, στή πρώτη μπύρα βγάζ'·) τά μαντύλι μου νά ξεσκου- 
π ιστώ , βρωμούσε σκουμπριά, έγώ :νόμισα πώς βρομόϋσε ή μπύ 
ρα του καί μέ τρόπο τδστριψα, διότι δέν είχα κέφι. Πάο) στοΰ 
Σκούρου, πίνω τά πρώτο, βγάζω νά κάνω τσιγάρο, καί κολλά 
b καπνάς στά χέρια μου,κάνω έτσι τής τσέπης μου καί τ ί νά 
’δώ, άπά τή μιά τσ έπ η  είχα έν* σκουμπρή καί άπά την άλλη 
χαλβά, κοιμήθηκα, κοιλοκυλήθηκα τάκανα πήτα δλα, εις τρό
πον ώστε φανταστήτε δτι τοΰ σκομπριοΰ δέν τοΰμεινε οΰτε 
άντερο απανω, b δέ χαλβάς έγεινε άλλου είδους χαλβάς, έγινε 
μελένιος γ ια τ ί είχε άνακατευτή μαζύ μέ τάν καπνό.

Τόρα έννοεϊτε τη ντροπή μου πού άπό τό ένα μέρος βρωμο- 
λογοΰσα καί άπά τό άλλο ήμουνα μπλαστρωμένος, καί μέ τ ί 
μοϋτρα νά παpoυeιαστώ σπ ίτ ι.

Τά συμπέρασμα είνα ι, δτι ί) γυναίκες δέν πρέπει ν ’ άνακα- 
τεύωντα ι σέ άνδροδουλειαίς, καί τ ί  τδΟελες τούτο καί τ ί τδ- 
περνες κείνο, καί γ ια τ ί δέν πήρες άπά τ·ύτο, εις πρόπον ώστε 
νά τους κάνουν νά κοιμούνται μέ τά  σκουμπριά στή τσέπη.

Δέν πιστεύω άν ζήσωμε αυτή τή βρωμοδουλειά νά τήν πά- 
θο> κα ί τού χρόνου. ’Αμήν.

Κ ,υρ ίιχ
έλλιινική άτμοπλοία τών βαποριών τής θάλασσας καί δι* άτ- 
μοϋ μάλιστα.
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Ο ΠΟΣΛΠΕΡΝΗΣ
Οί άρχαΐοι ’Αθηναίοι είχαν τοΰς συκοφάντας, κάτι δηλαδή 

έξάλης καί προώλης δντα, τά όποια γύριζαν τά  χωράφια, έ
στωντας μέ τό νά μήν είχαν δουλειά, καί άμα έβλεπαν κάνέ- 
ναν διαβάτη ποϋ πήγαινε δουλειά του τάν συκοφαντούσαν πώς 
έκλεψε σϋ/.α, χωρίς δ άνθρωπος νά δή οΰτε συκιάς φύλλο μπ»ο- 
στά του,καί τόώραΐο αΰτά έργο τής συκοφαντίας αθώων ανθρώ
πων τό έκαναν γιά νά πέρνουν τό κολόκουρο, διό η  οί ’Αθη
ναίοι σάν περιβόητοι συκοφάγοι πβϋ ήτανε, είχαν μεγάλαις 
πΟιναίς, φαντασθήτε δέ πόσο περίφημα ήταν τά σύκα τους, 
ωστε δ βασιλέας τή ; Περσίας έξεστράτευσε εναντίον τους μόνο 
καί μόνο γιά νά κυριέψη τήν ’Α ττική, γιά  νά μήν άγοράζη εις 
τά έξης τά περίφημα τής ’Α ττικής σύκα.

Οί κύριοι αέτοί συκοφάνται λίγο λίγο προώδεψαν καί έκα
ναν μιά φοβερή σπείρα συκοφαντών τού κάθε πολίτη. Οί με
γάλοι ήγουν οί πολιτευόμενοι τοΰς υποστήριζαν γ ια τ ί τοϋ; ή
θελαν γιά  δργανά τους, απαράλλαχτα δποις τώρα γιά τάν ?δι© 
άκοπά τού; πληρώνει τά κουβέρνο σας. Ο μεγάλοι άμα είχαν 
πάθος εναντίον άλλου αντίπαλου των έβαζαν αΰτούς καί τάν 
συκοφαντούσαν στά δικαστήρια γ ιά  δ ,τι δήποτε πράξι πού 
δέν έκανε.

*Η τέχνη τής συκοφαντίας μπορούμε νά πούμε πώς είχε 
καταντήσει σχολεϊον έπιστήμης, εις τά δποΐον έσυζητοϋντο κα- 
βημερουσίως πώς νά καταστρέψουν άθώους ανθρώπους, δπως 
καί κατάστρεψαν πολλούς. *Ηταν «χολεΐον σπιούνων.

Στά χανιά τής Κρήτης στέλνετε άπό δώ καί κάμποσους 
μήνους ενα βαπόρι τό σαράβαλο τήν Ύ δρα  καί μάς κοροϊδεύουν 
οι τοϋρκοι τών οθωμανών καί μάς λέν πώς δέν έχομε άλλο 
παρά τό καρβουνιάρικο αΰτά βαπόρι καί τό έχουν παράπονο 
άλοι οί έμποροι τών Χανίων.

Σ ’ αΰτό τό ζήτημα άπάνω, νομ'ζομε δτι πρέπει νά θερα
πευτή ή εθνική φιλοτιμία καί ν’ άλλάζου* τά βαπόρια, πρίν 
•άς άλλάξωμε τόν θεό μέ κάμμιά πυρπόλησι πόλι τή ; Εΰνο- 
μ ίας.

Δέν το κάνομε δα αυτο άλλά δ λόγος τό φέρνει, γ ια τ ί κάμ- 
μια φορά καί τά λεγάμενα γ ίνοντα ι καί άς μή γίνοντα ι.

Κ λ>Ρ
Μανώλη Δούκα ποϋ είσαι δάσκαλος αΰτοϋ στή Σμύρνη, νά 
κατεβάσης λένε λίγο τή μύτη σου καί νά μή κάνης πώς τά 
ξερεις συ ολα ενώ είσαι μιά κουκουμαύλα. Δέν είχαν κακο
μοίρη νά σού γράψουν τίποτα σπουδαίαις κατηγοοίαις καί σοϋ 
γράφουν αΰτα ίς τής κουταμάραις καί μάλιστα μέ πλασταΐς 
υπογοαφαίς ποϋ θά πή δτι είναι μπιρμπάντες εκείνοι ποϋ σοϋ 
τά γράφουν. Μά ήναι, είναι ρλήθεια πώς είσαι καί μεθυσο
κότα β·ς λίγο ; — Κόφ’ το.

Αύτά
ποϋ μάς γράφετε γιά  μιά κυρία ποϋ κατοικά στά οίκόπεδα 
τοΰ γιατροϋ Μπράτιμου δέν τυπόνονται ώς κ α τ ’ εΰθεϊαν γραα- 
μής άτομικώτατα. Νά πάψουν πλέον αΰτά . Τάπαμε χ ίλια ις

Ό  κ ύ ρ
Θόδωρος ’Αθανασόπουλος πού λέει πώς δ Β . ’Αθανασάκος τόν 
γέλασε καί υπόγραψε μιά συναλαγματική χιλίων δραχμών, νά 
περάση άπά τό σπ ίτ ι νά τάν δούμε πρώτον μέν άξίζη χίλια ις 
δραχμαίς καί δεύτερο νά μάς καθίση οφθολμοφανώς τήν υπο- 
γραφάρα του.

’ Εχεις τό θάρρος πώς λές αλήθεια ; Έ λ α . Δέν ε/εις τότε, 
θά πή πώς είσαι μπιρμπάντες καί θέλεις νά έκδικηθής τόν 
άνθρωπο μέ τάν ΙΙαληάνθρωπο, δ έστί άχρειότης.

Τέτοιους σπιούνους μυστικούς διατηρούν τά περισσότερα ευ
ρωπαϊκά κράτη γ>ατί έχουν νά κάνουν μέ τοΰς μηδενιστάς, ή 
δέ υπαρξις τών τοιούτων δντων εις ένα κράτος, αποδείχνει, 
δτι δέν μπορεί νά διοικηθή χωρίς φόβο, καί αποδείχνει, άκό
μα, δτι δπου φωληάζουν τά  τοιοϋτα έρπετά τά φαρμακερά καί 
αισχροκερδή καί άσυνείδητα, έκεϊ είνα ι καί ή τελευταία πο
λιτική έξαχρείωσις.

Τοΰς καπνοφάντας καί τούς ποσαπερνιδες ποϋ δημιούργησε 
ή κυβέρνησις,καίτίποτα άλλο δέν αποδείχνει παρά,δτι θέλει νά 
έπαναφέρη τούς αρχαίους συκοφάντας διαφθείροντας τήν συν- 
είδησι τόσων άνθρώπων μέ τό ηύσα πέρτε ις , γιά νά γίνης σπι
ούνος.

Λ ε ύ τ ε ρ ο
Δύο τέτοιοι τοκισταί καί σουλατσαδόροι δ Μουρμουριάρης 

καί δ Κλαμμένος είχαν τής ποοάλλαΐς μυστική μεταξύ του; 
συνεδριάσει είς ένα υπόγειο, δπου έκαναν θραϋσι στούς μπα
καλιάρους τοΰς τηγανητούς καί σέ καμποσαις μισαίς κοκχινέλι.

'Ο Μουρμουριάρης έφοροϋσε ένα καπέλλο ποϋ μόλις χωρούσε 
ή κορυφή του μέσα το πανταλόνι του κάτω ήτανε σάν τά φα 
γωμένα άπά τήν τρικυμία πανιά τού καραβιού, φοροϋσε ένα 
σκκκάκι άπό πάνω άπό τόν νικολή του μέ μισή οκά λίγδα 
άπάνω καί έτουρτούριζε σάν τά σκυλί. Τά παποϋτσά του πλέον 
είχαν καταντήσει άπό τά μπαλώματα νά μή γνωρίζονται άν 
ηναι παποΰτσα.

Ό  άλλος δ Κλαμμένος ήτανε άνθρωπινώτερος, ήτανε ξου
ρισμένος καί είχε βάνει καί μασκαρέται.; στά παποϋτσά του, 
είχε καί γιακά κολαρισμένο άπ ’ αΰτοΰς τούς κλειστούς τούς 
•ποιους εΰτύχησε νά άποχτήση άπό μιά πλύστρα ποϋ τή ; πήρε
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‘Ο δβοπότης
τής Σύρας δταν πρόκειται νά λειτουργήση σέ κάμμιά έκχλη- 
σά βάζουν καί σημαίνουν δλαις ij καμπάναις γ ιά  νά πηγα ί
νουν έκεϊ Ιλοι πρός ζημίαν τών άλλων εκκλησιών καί κάτι 
αλλα.

Ε πειδή  ταϋτα  άπαντα πάντα  προέρχονται έκ πάΙους έναν- 
τίον τού δεσπότη, κλείνει τό δ ι’ «ΰτόν τεφτέρι.

Δέν είναι έτσι πάλι καλούς κακούς νά τούς πέρνωμε δλ·υς 
σβάρνα. 'Ά ν  τοϋ σημαίνουν καμπάνες θέλετε τώρα σεΐς νά τού 
«ημάνετε άλλαις καμπάνες ; Ά σ τα  καλέ.

*.% στεΓα,
καί χωρατά μεταξύ φίλων δέν τυπόνονται είς τάν κΠαληάν- 
•ρωπο,Β διότι δέν Οά γίνη οικογενειακή έφημερίς τών χωρα
τών τοϋ ένούς καί τού άλλου καί ταϋτα  καί μή πρός κακο
φανισμόν σας καί άς σας κακοφανή κιόλας.

Ά λλ·ίμονο άν καθένας σας μάς λέει βάνε αΰτά γ ιά  νά π ει
ράξω ένα φίλο μου νά γελάσω, καί ό άλλος τά ίδ ια , τότε ένώ 
έσεϊς θά γελάτε μέ τάς άηδίας σας έγώ θά γελώ ξεκακαρω- 
μένος άπό τήν πείνα. Πάν πλέον τά χωρατά, διότι άπά με
θαύριο ποϋ θά φύγουν οί καλλικάτζαροι, θά άναλάβη καί πάλι 
τήν σύνταξι τοϋ «ΠαληανΟρώπου» δ Γιάννης καί τότε Οά 
δήτε Ι τ ι χωρατά στάν κΠαληάνθρωπβ» δέν περνούν πλέον.

Ό ι ο ι
έχουν ασθενείς στό πολιτικό νοσοκομείο καί πηγαίνουν να τούς 
δοϋν τούς λέν μέ τής βροχαίς καί τό κρύο περάσετε στής 12 
άφοϋ ξεπαγιάζουν άπόξω άπό τά πρωί καί δταν πηγαίνουν 
στής δώδεκα τούς λέν περάσετε στής πέντε, κ* ί στής πέντε 
λέν δέν έπιτρέπεται.

Περί τοϋ νοσοκομείου αΰτοϋ έχο*ε πολλά ποικίλα καί βαρ
βάτα νά γράψωμε καί έν λεπτομερεία.

Ά π ο
τ$ς φυλακαίς Κόκλα. Έδιάβασα κΰρ Παληάνθρωκε τό νέο

δ άέρας τήν άπλοταριά καί έπεσαν μπροστά του. “Ητανε καί 
λίγο καλοντυμένος, είχε δηλαδή ένα μακρύ επανωφόρι, καί 
σκέπαζε τό πανταλόνι του ποϋ είχε ανοίξει μάτια  άπ* πίσω 
γιά  νά βλέπη τής σπι·υνιαίς του καί δ νικολής το* καί γιά  νά 
έπαληθέψη καί ή παροιμία, έχει κ ι’ άπό πίσω μάτια .

Τ ρ ί τ ο ν
Ή  άγία λοιπόν αΰτή δυάδα καί όμοούιιος καί αχώριστος 

«ΰν τή κατεργαρία καί μπερμπαταρί* έσχεδίαζαν στό ταβερ- 
νάκι τά έξής καί έλεγαν.

Μουρμουριάρης. Δηλαδή άν έξακολουθήση αΰτή ή φτώχεια 
μου, θαρρώ πώ ; τόρα πάρχισαν τά χαρτιά θάρχίσω κ ’ έγώ τής 
ρεμ·ΰλες. Αΰτό πάλι τό κεσάτι νά μή μπορής ν’ άνακαλύψης 
•υτε ένα χαβάνι, ούτε καπνό άφορολόγητο, είνε τής απελ
πισίας.

Κ .Ιαμμ ίτο ς . Πρέπει νά σκεφτούμε γ ι ’ αΰτή τή δουλειά. Πρώ
το απόψε νά πάς στή βουλή καί δταν θά βγαίνη δ Τρικούπης, 
μαζύ μέ τού; άλλου: ποσαπέρνηδες νά πάς καί σΰ κοντά μέσ’ 
τά μοΰτρά του νά φωνάξης ζήτω γιά  νά σέ γνωρίση ότι είσαι 
από τούς άφοσιωμένους κα ί σού κοπεί ή τσέτουλα τής π ά γα ;.

—  Ώ ς πού νά γίνουν δλα αΰτά έγώ μπορώ νά κακαρώσω 
τής πείνας.

—  Σέ τα ΐζω  γώ , σώνει νά κάνωμε τής δουλειαίς μας πα- 
•τρικαίς.

—  Μ άλιστα, σάν παστρικοί ποΰ είμαστε. Λέγε λοιπόν τό 
σχέδιο.

"—  Έ γώ  θά πάρω μιά οκά καπνό άπό τό χαπνοεργοστάσιο, 
γ ια τ ί έχω τά μέσα, τά λοιπόν θά πάρω καί μιά μποτύλια χι- 
λ ιάρ ικ ι.Έ γώ  θά πηγαίνω μπράς καί σΰ πίσω μέ έναν κλητήρα 
ποΰ νά σέ άκολουθά άπό άπομακρυά. Έ γώ  μπαίνω μέσα, σεΐς 
στέκεστε άπόξω .Έ γώ θά άποθέσω τόν καπνά νά μοϋ τόνφυλά-

πρίγραμμ* σςυ ποϋ λές πώς δέν δέχεσαι έπιστολαίς άν δέν 
τής υπογράφουν ένώπιόν σου άλά εισαγγελέα , καλά καί τότε 
έμεϊς ποΰ είμαστε φυλακωμένοι πώ ; θά έρθωμε νά υπογρά- 
ψωμε ένώπιόν σςυ ποΰ θέλομε αμαξάδες, κρασάδες, καί ρ·υσ- 
φετάδες. Εεκουτιάστικες ;

Σ. Π. Έ σεϊς, αγαπητέ μου φίλε, θά νομίσατέ, δτι f] σα- 
τυρικαίς εφημερίδες είναι γ ιά  νά γράφουν έλεύθερα καί ΐν ε -  
ξέλεγκτα  τής κευταμάραις τού ένοΰς καί τοϋ άλλου χωρίξ 
νά συλλογίζεστε δτι γ ι’ αΰταίς τής κουταμάραις σας κινδυ
νεύει καί δ άθφος συντάχτης ναρθη νά σά; βρή. Ώ ς πρός 
τό ζήτημα τών φυλακωμένων πγοί μάς γράφουν καί πγ·1 μή, 
θά γ ίνετα ι έρευνα άν υπάρχουν τά όνόματά σας στάς φυλα- 
κ ά ;. Πώς είπατε ;

Τ ίποτα, εις δλα άπά τήν πρωτοχρονιά αΰστηρότης, μά πολ
λή μεγάλη αΰστηρότης, αΰστηροτήτοίν καί τότε τυπονωθήτων.

6 * ύ ρ
Ρετσίνα , οί γείτονες έχουν παράπονο ένταντίον τοΰ παληόγ& 
ρου έκείνου ποϋ κατοικά εις τό γραφεΐόν σου στά σπ ίτ ι του 
άπά κάτω . Ό λ η  μέρα βλαστημά καί φωνάζει καί δέν άφίνει 
»̂οΰς γείτονας σέ ησυχίαν, πές του λοιπόν νά ήσυχάση, η θά 

τοϋ βτείλουν κάνένα καλλικάτζαρο νά τόν ξεκαρυδώση νά 
πάη στά διάολο. Ά μ  δέν ΰποφέρεται πλέον, δ φωνακλάς, 
δ βλαστημιάρης καί τά λοιπά.

Ά μ .
καϋμένε δήμαρχε τής Λάρισσας δέν έχεις καί σύ λίγο φιλό
τιμο άπάνω σου νά φανή; πώς φτειάνης καί λίγο τοΰς δρό
μους πού πλημμύρισαν στά κεντρικώτερα μέρη καί κοντεύουν 
οί άνθρωποι νά περνούν καβάλα στά γαϊδούρια καί καμήλες 
γιά  νά μή πνιγοΰν, η άκοϋς πώς π«ραπονούρ.αστε καί μεΐς 
έδώ γιά τούς άθλίους δρόμους μας καί τορρ’ξες ό'ξω, στοχα- 
ζόμενος καί λέγοντας —  Αΰτά γίνοντα ι καί στή πρωτεύουσα. 
Έ λ α  βάνε τώρα δυά τρεϊ; σκαφπιάδε; ν ’ άνοίξουν χαντάκια 
ποΰ νά δώση δ θεός νά χαντακωθή σύσσωμος καί νά κολλή- 
σης στή; λάσπαις καί νά σέ τραβούν τά σκυλιά καί σύ νά 
μή ξεκολλάς.

ξουν ώς ποΰ νά πάω νά γεμίσω τήν μποτύλια ξύδι. Φεύγω γώ 
μπαίνεις σύ.Κάνεις πώς θά πγής ένή όρεχτικό καί β λ έπ « , τόν 
'.απνό, τότε κάνεις πώς ρωτάς τά μπακαλόπουλα, άν έχουν 
καί άλλ* καπνό νά πάρης καί σύ. 'Ο άπά πίσω «ου κλητήρας 
τ ’ άκούει αΰτά, καί έπεμβαινει άμέσως καί ρωτά,— Τί τρέχει 
έδώ, τ ί άκούω έδώ; Υ πάρχει καπνός αφορολόγητος ; Καί έτσι 
έρεύνης φανερής γενομένης άνακαλύφτεται δ καπνός καί άς 
πάη · μπακάλης νά βουρλίζεται καί νά φωνάζη πώς είναι i -  
θώος. Ή  δουλειά μας έγινε. Τραβούμε τά κολόκουρο.

—  Ώραϊο σχέδιο, καί σοϋ υπόσχομαι πλήρη επ ιτυχ ία . ’Ώ  
γιά τέτοιαις δουλειαίς είμαι κάρτσα. Ά λλά  γιά  νά σοϋ πώ , 
έγώ μαθένο), πώς μονάχα οί ποσαπέρνιδες πληρώνονται άμέ
σως, ένώ τοΰς καπνοφάντες τού; στέλνουν απ ’ τάν Ά ν α  στάν

. Κ αϊάφα. Δέν κάνει καλλίτερα νά γίνω Ποσαπέρνης ; Πάω νά 
3 λημάξω άδελφοϋλί μ*υ τό ψωμί.
J —  Έ χ εις  μαγκούρα χοντρή ;

—  Βρέ βρίσκω γώ καί πάτερο ολάκερο.
—  Πολΰ καλά. Πήγαινε καί στήν άγορά καί πάρε ένα 

άγκούρι έτσι μεγάλο καί γεμάτο καί χώστο ·τ/ι στέπη σου. 
Τό βράδυ λοιπόν πβΰ θά ήναι καί οί ά'λλοι οί Ποσαπέρνιδες στή 
βουλή θά σέ σχετίσω μέ δλους, καί σΰ 8λο νά χτυπάς τήν μα- 
κούρα σου καί νά φουσκώνης τό €τήθος νά φαίνεται πώ ; έχεις 
καί κουμπούρα καί νά φωνάζης πώς ·ά σκοτώσης τάν πρώτο 
ποϋ θά τολμήση νά φωνάξη κάτω τό υπουργείο.

—  Καί ά^ μέ τσακίσουν στά ξύλ«, μέ τό άγκούρι ·ά τούς 
σκοτώσω γ ώ ; έδώ άλλοι έχουν μπιστόλες καί τοός τή πέρνουν 
δχι εμένα. Ρέ μέ κοροϊδεύεις ;

—  Σή*ω, σήκω, γ ια τ ί σΰ βλέπω θέλεις, γύμνασμα γιά  νά 
ξεθαρρέψης. Εμπρός, τόρα θά ’δής μιά πράξι πού θά κάνω γώ-

Σηκώθηκαν καί έφυγαν καί μεθαύριο σάς λέγω  τ ί ιστο
ί ρίαις έπαθαν. ^Μεθαύρι^ τά τέλος)



fO
Γιάννης δ Αουράνδος μάς γράφει άπό τ} Σμύρνη καί λέει πώς 
κάνομε £σχ·*μκ νά χατηγορούμε τόν Τρικούπη. Φονάζ«με λέει 
πόλεμο, άμ τόν πόλεμο πώς θά τόν κάνωμε χωρίς στρατό 
χάί χωρίς ©όρους, 6 Τρικούπης είναι άξιος στεφάνου χ « ί όχι 
κατηγοριών. Ά φίνομε, λέει, πλέον πούμας δυβάζοίίν οί το*·-

Ό  *#*αλλίδας τι»ύ Τ ρικούπη.

χοι χαί ξεκαρδίζονται άπό τά γελοία, άλλά χαί αΰτοί οί ίδιοι 
έλλ.ηνες αποθαρρύνονται, καί είναι έτοιμοι νά χύτουν τό αίμά 
τους υπέρ της πατρίς.

Πολΰ καλά καί σύ φ ίλτατε Πετρέλαιε, τής Σμύρνης μέ 
τάς ώραίας σου ιδέας καί ενθουσιασμούς. ”Αν σ’ άρέσνι δ στρα
τός τοΰ Τρικούπη σου, ορίστε κόπιασε νά καταταχτής καί 
τότε τά λέμε. Σ ’ αρέσει τό σύστημα τοΰ Τρικούπη σου, άλλά 
μάθε ό'τι κ α τ ’ αυτό υστέρα άπό τρία χρόνια, ή στοατβλογίκ 
θά φτάϊ·/| σέ 18 χ ιλ ιάδε: καί τόν άλλο σέ 22 χιλ*. κ*ί τόν 
άλλο σέ 26 καί τόν άλλο σέ σαράντα ώς ποΰ νά καταντήσνι 
νά στ,/.ωβγ ό'λη τήν Ε λλάδα  στό ποδάρι, εις τρόπον ώ*τε νά 
τραγουδούμε δλοι μέ μιά φωνη.

5 !ο « λ ϊ« ΐή ξ  αντ ιπ ολ ιτευό μ ενο ς πρός τρικουπιβτή  
— Μ ουρέ είνα ι αλήθεια  πώς τά γύρισες καί σύ ;

Τ ρ ικουπ ιστής—Τ ά  γύρ ισα  λές ; Μ ωρέ τά  ανα
ποδογύρισα.

Α ν τ ιπ ο λ ιτ ε υ ό μ ε ν ο ς—Α λ ή θ ε ια  ;
Μ άτς, μοϊ>τς λοιπόν.

’Ά σε με, καϋμένη μάνα καί μέ πήραν ταχτικό
Όσο γιά  τούς φόρους πολύ γενναίος φαίνεσαι στή ξένη τή 

καμπούρα. Τί δουλειά κάνε;ς αυτού; έ'λα δώ νά τήν κάνης 
νά πληρώσγς καί σΰ τούς φόρους τού Τρικούπη σου γιά  νά μά- 
θγ,ς νά μιλάς μέ περισσότερη φιλοπατρία.

Γ ιά νά κάθεσαι νά γράφνις πολιτικά γράμματα θά πή πώς 
δέν έχεις αΰτοΰ δονλειά καί θέλεις νά κάννις πώς βρίσκεσαι σέ 
δουλειά, άφοΰ λοιπάν δέν έ'χεις δουλειά, σήκω καί έλα δώ, νά 
λάβνις αμέσως τήν αμοιβή τοΰ ενθουσιασμού σου καί εξασφα-

λ(«νις τ4 μέλλ·9 σου ίιοριζόμβνος ά^χΐ«όσ* πέρνης. Άκόμκ 
χά·ε*«ι;

Τ ά  παρασηκόνεις γυναΕ*α.

Μ υρ
Β. Γελαδάκη αΰτή ή υπηρέτρια τής δούλας σου δέν μάς λές 
πού τήν ψούνισες ; Αΰτή άδερφέ είναι ν τ ίπ  θεότρελη, νά προ
χτές γιά τά μούτρα της τσακωθήκαν δυο νεοι καταμεσή, 
στήν ώραία Ε λλάδα  καί κόντεψαν νά σκοτωθούν. Ά ν  βαριέ
σαι σύ, πές τής κυρίας σου καί κείνη ξέρει πώς τής συμμαζευεί 
τά λουριά. Αΰτά μάς τάπαν νά σοΰ τά γράψωμεν ένας άπά 
τούς δυό άντεραστάς πού τή : έφαγε άπά τόν αλλο, και εχει 
άπόφασι δπου τσακώσει τήν δούλασου νά εκδιχηθή κατ ευθείαν 
άπάνω της, μά τ ί λ^ογής έκδίκήτι θά τής κάννι αυτά πλέον 
δέν ξέρω.

’Ακούσετε νά σάς πούμε άλήθεια κυριαις δούλες, σείς τ· 
παραξυλώσατε, πού σάς χάνομε ποΰ σάς βρίσκομε σ̂ τή ί πορ- 
ταις καί παράθυρα, άλ.λοτε μάς περιχάτε σάν νά νιστε στρα- 
βαίς, ένφ τά στραβά σας τ ’ ανοίγετε να δήτε ποτέ περνά 
δ ξάδερφος καί πότε νά τόν μπάσετε μέσα.

Είπαμε νά μή χαλάσωμε τής φ ιλία ις, άν ομως γιννι τούτο, 
μπόμπά τρ·μάρα σας κ ι’ άν τό ράθτ, ή μανα σας, Φρόνιμ* 
λοιπάν ζουρλομαρίαις ποΰ μ’ αΰτα ίς τής εργβλαβίκίς *ας 
πάτε νά φτάσετε στό Δαφνί. Ούξω, συχαμενες.

Β ρέ, ε ίνα ι αλήθεια  πώς π?φτει ό Ο ετρέλα ιος ;
— Λ ίαι, ε ίνα ι αλήθεια  πώς δέν πέφτει.

Τ ό  Έ λ α ιο τ ρ ι6ε?ον
τού Νικολάου Δ. Α ΐγινήτου, φέρνει σέ εΐδοποίησι στούς πε- 
λάτας του, τούς άπειροπληθεΐς, ό'τι αγοράζει Έ ληαίς μέ αν
ταλλαγή  Έ λλαίου, ήγουν σας δέχεται 31 οκάδες ΈλΛ^αίς καί 
δίνει ένα 1§υστι λα δ ι ήγουν σας πεντέμισυ οκάδες, οξ<ο άπά 
Μεγαριτικες καί μαδητές. Κοντά σ’ αΰτό δίνεται καί άράδα 
σ’ δσους έχουν Έλνιαίς γ ιά  άλεσμα, καί έ'λαιον καθαρόν τής 
αρεσκείας παντός ερχομένου. Τρέξετε λοιπόν νά βρήτε άράδα, 
πρίν σάς πάρουν άλλοι τήν αράδας.· Τ ιμ ιό τη ς  άκρα.


