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Μ ασκαραλίκια.
Αυτό; ό κύριος Τρικούπης, είχε τήν κουταμάρα νά πή 

στή βουλή δτι αΰτός ό Νί*ολτων— δέν είναι πρέσβυς 
αλλά γραμματέας τη : πρεσβείας ποΰ διευθύνει πρόσκαιρα τήν 
πρεσβεία τ/,ν ’Α γγλική .

Αΰτός λοιπόν άφοΰ τής εφαγ* καλά άπό τόν χωροφύλακα 
ποΰ σ’ αΰτή τήν περίστασι έκανε τό χρέος του, δέν ήθελε λέη 
νά φύγη άπό κεΐ ποΰ τόν έδιωξε c χωροφύλακας άλλά έστειλε 
τήν έντιμη γυναΐκά του νά πάη στή π3εσβεία, νά κάνη τί 
νομίζετε;

Νά φέρη τόν δοΰλό του v i συλλάβη τόν χωροφύλακα, καί 
είνε άζιο θαύματος πώς δέν άπαίτησε νά ερθη καί ό μ ά γε ι
ρας του νά τοΰ παραδώσωμε τά δπλα.

Στό διάσημα αΰτό, δπως μέ μεγάλη άφέλεια τά περιδια- 
γράφει αΰτός ό κ. Νί/.ολσων στήν έκθεσί του, ό χωροφύλακας 
τό Ιδιοχνε καί αΰτός δέν έφευγε ώς ποΰ αναγκάστηκε καί 
τον εβανε μπρός καί μέ τής πέτρες.

Τότε έφυγε λέει, δ μέγας δ ιπλωμάτη ;, δ:ότι ό χωροούλα- 
κας είχε ξίφος καί ρεβόλβερ επάνω του, μ '  άλλα λόγια ίγγλες  
μάΐς ήθελε τοΰς χωροφύλακας μας καί δλο τόν στρατό νά 
τοΰς έχωμε μόνο μέ λ ινάτσαις,κα ί δτι Αν δεν φοροΰσε τόξίφος 
του, είχε σ<.οπό νά παίξουν αγγλικές μπουνιαίς, τέχνη βά
ναυση ποΰ έμεΐς οί Ιλληνες δέν τήν ξέρομε, έκτος τής ξυ- 
λοπατινάδας.

"Αμα ποΰ τής εφαγε πήγε κλαμένος στόν Τρικούπη καί 
τοΰ είπε νά μείνη κρυμμένο τό πράγμα καί δτι δέν έπιθυ- 
μοΰσε νά γίνη λόγο;, καί δτι άρκότανε στήν άπλή τιμωρία 
~οΰ χωροφύλακα.

*0 Τρικούπης έτιμώρησε τόν χωροφύλακα καί έδωσε καί 
την πρέπουσα ίκανοποίησι στόν κύρ Νίκολσων, ό όποιος αφοΰ 
ειπε, δτι ήθελε νά μείνη ή υπόθεσι; άγνωστη, ξέρετε τ ί έ 
κανε ;

Στό δρόμο βρήκε λέει, ό Τρικούπης, τ·εϊς πολίτας καί 
τους εστειλε μέ τή χάρτα του ντέ μπελ ιέτ , νά γράψουν τόν 
χωροφύλακα, ό όπο ιο ; κόντεψε, εις τό καθήκόν του νά τ·νς 
κάνη σάν κ ’ αΰτόν, άλλά *ΰτ·ί t i y  f f i v ιμ·ι ρωμνοί ποϋ ή-

τανε", είπανε μέσα τους =  Ά ε ι  πάμε καλλΐά μας κα ί γ ιά  
σκουτοΰρες δέν είμαστε.

Τό άλλο βράδυ τής βρεχτοΰράς του ήτανε εις ενα χορό 
καί έκεΐ συναπαντήθηκαν μέ τόν Τρικούπη καί μέ κάτι ά λ 
λους υπουργούς καί κανέλας λόγος δέν εγινε, όπόταν ξάφνα 
προυνό προυνά, πρίν ξημερώση ό θεός τήν μέρα, ποΰ άκόμα 
δέν είχε πάει πρός ούρός του ό Τρικούπης, νά καί τοϋ έρχεται 
ένα ιδιαίτερο γράμμα άπό τόν Νίκολσων, ό όποιος είχε ξενυ- 
χτήσει κονιαρίζοντας καί _ταϋ.*άπνισε τό πρωί νά γράψη 
στόν Τρικούπη, δτι γύρευε καί δεύτερη επίσημη ίκανοποίησι, 
στό παλάτι μπροστά καί τά λοιπά, διότι ή ’Α γγλ ία  θά μας 
έκανε καί θά μας έδειχνε.

Ό  Τρικούπης νομίζοντας πώς ήτανε κάνένα άπό τά πα- 
ληανθρωπίστηκα γράμματα τό είχε μισομέταχειριστή πρός 
άνάγκη του, όπόταν ξάφνα είδε άπό τόν Νικολαίδη του βγή 
τό μισό γράμμα φέροντας τό δνομα τοΰ Νί/.ολσων.

Έ κεΐ ζτανε ποΰ τά σ/.άτωσε.
"Ύστερα, λέει ό Τρικούπη; τοΰ έστειλε αΰτός ό κ. Νίκολ

σων καί δεύτερο γράμμα άλαμπουρνέζικο, καί ώς τό τέλος 
έγινε δ,τί έγινε.

Τό ρεζιλίκι μ α ;.
Γύρεψαν προχτές· τά γράμματα τά ιδιαίτερα τοΰ Νίκολ- 

σ(ον νά τά παρουσιάσή στή βουλή, καί αυτός είπε πώς, τό 
άπόρρητον Ίών ιδιωτικών επιστολών τών γραμμάτων είναι άπα- 
ραβίαστο, γ ια τ ί πώς νά παρουσιάση μαγαρισμένα γράμματα 
στή βουλή.

‘Ωμολόγησε δμ ιο ;. πώς ή .ικανοποίησές ποΰ γύρεψε ό άντι- 
μούτσουνος τής Ά γ γ λ ίά ς  ήτανε ό π εο β ο λ ε κ ή , κα ί εναντίον 
στό δίκαιο τών έθνών. Βρέ, γάδαρε, δξω άπό έλόγου σου άφοΰ 
ήτανε ί·πε(βυ.ίιχ}/, και εναντίον τοΰ διεθνοΰς δικαίου, πώς 
τήν έδωσει..;

Έ δώ είναι η Μαγδαληνές ποϋ άμ* τής προσβάλει τινάς 
καί γυρέψει ύπερδο.Ιιχά τόν μπλαστρώνουν στό ξύλο, καί τοϋ 
μαθένουν καί τό διεθνές καί τό οθωμανικό δίκαιο, καί σϋ 
έτσι μόνον παράδωσες τήν τιμή τής Ε λλάδος εις τής παρα- 
ξενάδες ένοΰς Νίκολσων;

Καί τ ί είπες σΰ όποιος, τολμάς νά παίζης μέ ιδιωτικά 
γ·άμ μ ατ» δλο τό έθνος, είσαι κανένας Ά λ ή  πασσάς;



%

Ά μ α  ποΰ σοΰ έστειλε αυτά τά ίδίωτικά γράμματα τά 
όποία πλέον άποβλέπουν όλον τόν έλληνισμόν έπρεπε νά τοΰ 
γράψης καί σύ, πώ ς έπρεπε ίχ ισψ ΐύς τά ·οΰ γράψει τί γυ
ρεύει, καί δχι οικογενειακής νά τελείωσές τήν τόσιι προσβλη
τική δουλειά γιά τό έθνος μας.

Άλλά είπαμε, δτι ώς καθώς σοΰ «ίπε καν ό μαχβρίτης 
Δεληγίώργης, Σΰ έγενήθηχες γΐά νά αίματοκυλήστις τήν 
‘Ελλάδα, καί τά αιματοκύλισμα αΰτό έρχεται, εγγύς έστί 
καί έπί θυρών τής πόρτας, *2 εχλογ»£ς.

Έ ν α
κομματάκι άπό τόν προχθεσινό λόγο τοΰ κ. Χοϊδά στή βουλή.

Χ ΰύάς. Ά ν  αΰτός ό κύριος πρωθυπουργός δέν παρονσιάση 
Ιλα τά έγγραφα, θά υποβάλλω κατ’ αυτού κατηγορ-ήτήριον, 
γ ιά  έσχατη προδοσία, έστω μέ τό νά περιέβρισε δλο τόν έλ- 
Λτ,νι^’Λο ywpU λόγο χαί να εζευτελιαε τ*ν Ε λλα ία .

Στά λόγια του αυτά άπάνω, οί ύπουργοικοί άρχισαν τά

*  Ά λλά  ό Χοΐδάς τούς έκοψε τόν βήχα μέ δυό λόγια που 
τούς ε ίπ ε :

  Μή γελάτε σείς, ποΰ είστε άγορασμένοι μέ χρήματα. ^
Τόν προσκαλοΰν τότε οί ποσαπέρνιδες ν ’ άνακαλέση τόν 

λόγο του, άλλά ό Χοίδάς έπέμενε σέ δσα εΐπε, εκεί, μχαστα-
κας στόν λόγο του. >

Τότε ό κ . Πετρίτσης πρώτος σηκώθηκε από την θ έ ιι το* 
(παράδοξο πώς τόσο νά ένδιαφερθή), καί τοΰ εΐπε παλλιχαρί-
« τ ικ α : , , ,

 Ά ν  δέν πής ονομαστιχώς πγοί είναι αυτοί οι αγορα-
μένοι, είσαι ένας άτιμος συκοφάντης . . . . . .

Χ οϊόας. " Α τ ιμ ο ς  * ϊθ*6  α ύ  ! I 
Μανροτ. Κάνεις τόν Ιππότη, κάνεις τό παλληκάρι .  . . 
Χ οϊόας. Δέν χάνω τό παλληκάρι, άλλά st)J.ac παλλη-

κάρι.

(3J ΤΠ Ο Φ ΤΑ Α ΙΣ

ΑΡΕΑΚΕΙΟΝ
Κατά τήν συμφωνία μας λοιπόν οί τρεΐς συνοδεύοντες τόν 

?να πηγαίνωμε καί έκάναμε τά ραντευοϋ μέ ταΐς Άρσακιάδας.
Δέν θέλει δά μεγάλη φιλοσοφία, δτι δταν ό^Ινας κουβέν

τια ζε μέ τό κορίτσι του, οί άλλοι έρχόντουσαν άπό πίσω σάν 
χωροφύλακες.

Ό  Κουρούπης μέ τήν μαγκούρα του, ό Πλατυσταμνος με 
τά  γάντ ια  του, διότι ό Κουκουβάγιας εΐχε πλέον διαγραφή 
άπό τό Άρσάκειον, ύστερα άπό τό ρεζιλίκι ποΰ έπαθε καί δέν 
ήτανε Άρσακιώτης.

Ε ίνε βλέπετε ό νέος καί λίγο φιλότιμο άπάνω του.
Εΐχε πάρει μάλιστα καί Ινα λάζο σκουριασμένο^ καί τόν , 

ακόνισε στό/τρο/ό τοΰ δρόμου, καί αυτόν βερεσέ, μέ τόν δ- , 
ποιον φοβέριζε πώς θά σκοτώση εκείνον ποΰ τοΰ έδωσε τόν μπά- 
τσο άμα πού τόν έβλεπε καί τόν γνώριζε, διότι τήν ωρα που 
τοΰ τόν άστραψε δέν πρόφθασε νά τόν γνωρίση, > ώστε του 
έμε·.νε άγνώριστος καί φοβούτανε μήπως σκότωνε κανένα γνω
ρισμένο κατά λάθος. ,

Τής δύο πρώτες μέραις πήγε καλά ή δουλειά μας, περνού
σαμε σάν κουτσαβάκια. , , , . «. <

Τήν τρίτη μέρα ηρθε καί ή άράδα νά παω κ εγω στη όικη
μου.

Ή  μαυρούκα μου πού είχε τόσο καιρό νά μέ δρ ήτανε στής 
χαραίς της καί μόνο πού δέν πέταξε τή σάκκα τη ; κατω νά
μέ άκολουθήση.

Καί μήπως περνούσα γιά  μικρός άνθρωπος, περνούσα γίά
γραμματέας τής εθνικής τράπεζας.

Τήν πήγα ώς τήν πόρτα τοΰ Ά ρσακεί·υ κοκορευομενος καί
δλο ίστριφα τοΰ μουστάκι μον ποΰ δέν ειχα.

I Μαϋ{·ος. Α ΐ, άφοΰ λοιπ*ν ε’ σα· παλληκάρι, (τά χρειάστηκε 
I ό φουκαράς), δέν πρεπει να βρίζας δλακερο κοσμο και >ά 
I λές πώς είναι πουλημένοι καί ν* πής ονομαστικώς έκεινούς 
I ποΰ εννοείς.

Χΰύ&ς. Μ άλιστα, φτάνει μόνο νά συστηθή μιά έπιτροπή.
; Καί τ ι άπάντησαν θά ρωτήσεται σ’ αυτά ; Σήκωσαν τα 
I σουρτούκα των καί κάθισαν κατω , και δέν ητανε καθόλου 
I παράξενο, οί υπουργικοί βουλευταί άμα ποΰ άκουσαν πώς νά 
Ι συστηθή επιτροπή, νόμισαν πώς ήτανε έκείνη η ωρα καί τΛ 
I στιγμή 'νά  τ ο ύ ς  ψάξουν πόσα είχαν άπάνω τους καί Ιτσι κουμ- 
I πωμένοι τδκαναν στριψόνα καί διαλύθηκε ή πρώτη «υνεδρίασις 
I τής βουλής,τής τελευταίας συνόδου έπί ·:οΰ τοΰ μακαρίτου Τρι- 
I κούπη, όβριβτοΰ δλου τοΰ έθνους καί αΰτουνοΰ επίσης όμοίως.

Τ ή ν
I άλλη μέρα εξακολούθησε στή βουλή ή συζήτησις γιά  τόν Νί- 
I χολσων καί δέν έτελείωσε.

Νά’ μερικά δε χάπια  άπό τήν δλη συζήτησι, χαί άπό τά 
I επίσημα πραχτιχά.

Ix t fu rU n ς. Καλά έχανε ή κυβέρνησις καί έχω παραγγε- 
λιά άπό τήν επαρχία μου Ά γ υ ιά  νά τής ξεφράξω τ?ς εΰχα- 

I ριστήσεις της.
Μοσχοβάχης. (βουλευτής κ ι’ αΰτός Ά γο ιά ς). Είσαι ψεύτης 

διότι V  έγώ έχω παραγγελιά νά ξεφράξω τήν άγανάκτησί 
I της, καί λυπούμαι πού σέχω συνάδερφον.

Σ τ*?ατ ίόης . Μέ τό συμπάθειο κ’ έγώ «έχω χεσμένο. (Χ«- 
I λα«μός κυρίου άπό τα  γέλοια.)
I t loH u i.  Νά άνακαλέση ό Στεφανίδης τά  σκατά του.

Μ οσχοΙάχης. Δέν καταδέχομαι νά όμιλώ πρός τόν δια- 
I βόητον προδότην τ·ΰ  Μακρυγιάννη.

Σ τεφ αηύη ς . Σέ χέζω καί πάλι πάρολι.
Μ οσχοβάχης. Φάτα προδότη. Καί άν δέν εισουνα συ προύο-

& Σ τό  δρόαο μέ ρωτοΰσε τ ί τής έγινα τόσαις μέραις καί εκανε 
γλυκά μάτια γιά  νά μέ δής κα ί έγώ τής απαντούσα^ _

I — Έ γώ . Είχε, φι>τάτη μου, σπουδαιαις εργασίας η Ιρα- 
πεζα καί μέ ξεθέωσαν στήν έργασία, νά ύπογράφω τά χαρτο- 

I νομίσματα, καί τ ί νά πέρνης, κυρία μου, μισό λεπτό σέ καθε 
I υπογραφή σάν νά ήμαστε σκεντσιδες.  ̂ ^
, _  Έ κείνη. Ν αί, μά άμα πού υπογράψω καμμια ίεκαρια

χιλιάδες τήν μέρα οαντάσου πόση περιουσία θά έχωμε. Έ π ε ι
τα , άφού βάζεις στά άνυπόγραφα τήν υπογραφή σου, μπορείς 

I νά βάνης καί κάμπόσα άνυπόγραφα στή τσέπη σου και τα υ
πογράψω στό σπ ίτ ι είς τρόπον ώστε καί τά νυφικά να τα

I κάνωμε καλλίτερα. . ,
— Έ γώ . "Ω άδερφή,γι’«ύ τά  σκοτίζεσαι,έμεις θα κάνωμε το

ταξείδιον τού μέλιτος διά τού κύκλου της Έ πτανήσου, καί
I έκεΐ θά ξεγειμονιάσωμε είς τήν ώραία Ζάκυνθο.

 Ε κείνη . Μά θά παν ετσι πολλά έξοδα, φ ίλτατε μου.
— Έ γώ . Κοίί τ ί μέ μέλει ; Έ χ ω  τά άποσωστά τής Τρά

πεζας.
—  ’Εκείνη. Καί πόσα πέονεις ; ,
 Έ γ ώ . Μά επί τού παρόντος δέν είναι ξεκομμενος ο μ ι

σθός μου, διότι είμαι άνακατωμένος μέ τάς επιχειρήσεις τής
Τράπεζας. „ ,

  ’Εκείνη. "Ωστε θά είμποοεσωμε να συνζήσωμε, ευτυχώς.
  Έ γώ . Σύν 0 εφ  καί είς τήν αγάπη μας. Γιά νά σοΰ πω

άλήθεια.δέν θά μπορέσωμε νά συναπαντηθοΰμε άλλου πουθου- 
νά τά ξεδιαλύνωμε τά πράγματα καθαρώτερα ποτε θα τε-
λειώση η υπηρεσία τής δουλειάς ; ^

—  Ε κείνη . Είμαι ε;ς τάς δ ιαταγάς σου, καί επιθυμώ^ να 
τελειώνη αΰτή ή ύπόθεσις μιά ώρα άρχίτερα, διότι είμαι, ετσι 
πολύ στενοχωρημένη. Ά ν  θέλετε καί τώρα πετώ  την σακκα
μου και φεύγομε. ν ,

 Έ γώ . Μά πρέπει νά λάβωμε, πρώτα, κυρία μου τα  απο-
σωστά καί τά μισόλεπτα τών υπογραφών ποΰ έκανα στη ; συ-
χνάτζες, καί έτσι τελειόνομε.

S

τη ; δέν ·α μπορούσες νά υποστηρίζεις τό προδοτικό υπουργείο.
Καί έτσι μέ τήν σκατοφαγοΰρα διαλύθηκε ή «χατωμένη 

βουλή.

Ε ι ς  τ ό
ξενοδοχείο ν τή ; Αθήνας συχνά πυκνά, συμβαίνουν, κύρ υπο
διευθυντή κάτι παράπονα δχι τόσο χρήσιμα γιά  τήν ασφάλεια 
τών πολιτών.

Εκεΐ μέσα πολύ δάρθηκαν, γυμνόθηκαν καί οΰκ εΐν φωνή 
καί ουκ ην ακρόασις. Τά προχτές πάλι έσουφροποίησαν μερι
κών τα λεπτά , τά όποία τά γύρισαν π ίσω ,= δέν ξέρομε π ώ ς=  ! 
αλλά τού Αθανασίου Ίωάννου, μουσικού, άφού τού πήραν 12 

Χαΐ τ * Ρ05/-* του’ x a ‘ ^  τό πρωί πώς νά βγί) 
ίξω  δίκην περ φουστανελλά, είιρέθν,κε ό ξενοδόχος καί εΰγε- 
νικά καί,.φιλανθρωπικά φερόμενος καίτούδωσε άπό τά δικά του 
τά περισσευούμενα μιά άλλαξά.

Τό γιλέκο δμως πού μοΰ έδειξε ποΰ φορούσε καί τό όποιο 
έλαβε από τό ξενοδοχείο, ήτανε άπό μέσα καταματωμένο ώς 
τό λαιμό, καί είπαν πώς ήτανε κρασά μαύρα. I

Καλά κρασά μαύρα άλλά άπό μέσα άπό τό γελέκι καί άπό 
πανίΝ στό λαιμό τ ί γυρε4ουν<;

Εγώ θαρρώ πώς χωρίς νά ήμαι γιατρός τά  διάκρινα πώς 
ητανε αϊματα. !

Κατι τρέχει καί ας γίνη μιά μικρή προφύλαξις, τέλος πάν- 
τ*ν , μά τέλος πάντων.

Χ τ ό
δρόμο τής Αθήνας υπάρχουν λέει σωριασμένα χάρρα εις τρό
πον ω^τε δέν μπορεί νά περάστι άνθρωπος, χαί δτι τάχα  οί 
άμαξαδες βρίζουν τούς χαταστηματάρχας.

Πρώτο γιάντα σωριασμένα χάρρα χαί αμάξια σ’ αΰτόν τόν 
ρόμο αυ:ό είναι μιά παλϊΐα συνήθεια νά επικρατή κεΐ πέρα,

Εκείνη. Καί θά αργήστρ πολύ $
—  Εγώ. Μά ίσα μέ ένα έτος η κα ί δύο τό πολύ γ ιά  νά 

μαζευτούν καί λίγο πολλά.
( ~  Εκείνη. Ου, ου, καί τώρα ποΰ τό έμαθε ό πατέρας μου 

να εχω έγώ βάσανα ένα χρόνο; Νά, είχε πώς θά σέ πιάσγ) νά 
σέ παρ φυλακή καί δτι έμένα θά μέ πάψη άπό τό σχολεΐον, 
σήμερα μαλιστα, εΐναι στήν μπόρτα τοΰ σχολείου γ ιά  νά δώση 
τήν παράτησί μου.

Έ γώ . Πώς ; Τό έμαθε καί ό πατέρας σου ; Ού ώς καθώς 
παρατηρώ έδώ έγιναν σπουδαία τά πράγματα. Ά λ λά  έπρεπε 
xupia _ μου, νά μέ ρωτήσετε πρώτα, άν ήθελα κι’  έγώ νά τό

• Τνέ ΛπατέΡας σου> *Ρ1ν τ0° Ί Ρ0*ου παρελθόντος. Έδώ μοΰ 
τα εζάβωσες, κυρία.

Απάνω στή γλυκεία τής βλακείας κουβέντα μας νά καί 
Ρχεται σάν μισολαχανιασμένος ό Πλατύσταμνος καί μού λέει 

περαστικός.
Φυγε, γ ια τ ί βλέω ένα δεκανέα απόμαχο μέ κάτι άλλους 

Χαι ®άς άκολουθά.
Απάνω στή κουβέντα γύρισε ή μαυρούκα μου τό κεφάλι της 

πισω και είδε καί είπε :
— Πώ πώ. Ό  πατέρας μου, μέ τά ξαδέρφιά μου. Πρό- 

^τασε και φύγε.
Εγω. Ναί, τωρα που μοΰ τήν έφτειασες καλά. Καί δέν 

FOv τό'λεγες τόση ώρα;
—- Εκείνη. Νά, νά, πώ , πώ , καί ένας άλλος άξάδεοφός 

Ι*θυ από πάνω. ,Τ
Γ ( ^ γώ . Καί τώρα ποΰ ελπίς σωτηρίας ; Τάκανες σάν τά 

Ρ* σου> τ ά μαυροτσούκαλα, έτσι κάνουν γ; φιλότιμες νέαις; I 
j, ~~7 Εκείνη. Νά ποοσέχνις στούς λόγους σου, κύριε καί έγώ I 
π ~ π Ροσωπ°ν σου, ούτε σέ ομοιάζω, πρωτοψεύταρε I

» βελεις νά μέ κοροΐδεψες. Τώρα κάνε καλά μή τούς συγ- I 
ί 6νει; μου.

Κ«ί μέ άφίνει καί φεύγει.

ώς πρός^τίίς |3ρισιές, δέν^πρέπει νά παραπονούμαστε εναντίον· 
j μας, αφού ενας ϊγγλες  .‘ μάϊς βρίζει και χτυπά  ένα χωροφύ

λακα, καί επειτα  γυρεύει νά τού ζητήσνι δλο τό έθνος παρ- 
τόν. Τώρα, κύριοι^δέν έχει, δπως έγινε τό πράγμα, πρέπει 
οποίος μπορεί νά βρίση πρώτος τόν άλλον καί έπειτα νά ά -  
πα ιτά  και νά τού πάρνι παρντόν.

Τέλος πάντων έπειδή δέν πρόκειται γιά δλους τούς αμαξά
δες, άλλα γιά εν αν μόνο, δέν θά ηναι άσχημα νά κάνετε φρό
νημα ολοι, διότι, μά τόν θεό βάζω τόν κυρ κύριον Νίκολσων 
x a i σάς τής βρέχει, καί του τής βρέχετε σείς πιό καλά, κα ί 
υστέρα^ νά γυρεύη ίκανοποίησι, ήγουν νά παραταχθήτε δλοι 
με τα αμάξια σας δχι πλέον στή πλατέα  τήν κάτω τού πα 
λατιού, αλλά στήν άπάνω κ’ έκείνη τήν ώρα νά περνώ κ ’ έγώ 
ξάφνα, η ό κΡ αμπαγάς» καί νά ρωτοΰμε :

—  Μά τ ι μετακόμισις γ ίνετα ι καί ποιός άραγε πρόκειται 
ν «  φυγγ);

Κ .α Ι =

θά άκούγαμε έ κύριος Παύλος ό συμπέθερος, ένεκα τοΰ σκαν- 
ταλου τής βασιλοπούλας μας.

Τόν φάγαμε τοιουτοτρόπως κι’  αΰτόν, άλλά · ’ άργήσ? λέει 
να μάς ί ε ί ,η  τής πλάτες του, διότι περιμένει ένα θωρακωτό 
από τή Ρωσία νά έρθΐ) νά τόν πάρη, σάματις δέν υπάρχουν 
χίλια  στόν Περαία καί σ’ δλη τήν ’Ανατολή.

I < Ά ς  ηναι δά, καί ας περιμένωμε τό καίκι πού θά τόν πάρ?  
να μάς ξεφορτόνεται κ ι’ αΰτός γ ια τ ί αρκετά μάς σκαντάλισε. 
Καλο κατευόδιο, καί γρήγορα παρακαλοΰμε καί αν ήτανε δυ
νατόν καί άπό σήμερα.

Φ ίλε  Οαλ^άνΟρωπε.
Τό άρθρο πού έγραψες γιά  τόν Νίκολσων ήτανε καλό, τε 

λείωνε δμως άσχημα, μέ τό δτι= Π ρέπει νά φύγη ό Νίκολ-

_ Μόλις έκανα λ ίγα  βήματα καί μού γ ίνετα ι γενική πολιορ- 
κία άπό τόν άπόστρατο τόν δεκανέα τόν πατέρα της καί άπά 
κάτι^ άλλους λοχιας και επιλοχίας δλους λέει συγγενείς της. 

Οί φίλοι μου τδκαναν, έννοεΐται στριψόνα.
Πρώτος πού μέ πλησίασε, ήτανε ένας λοχίας ά γρ ιο μ ο ύσ τα -  

κος τού πυροοολικού, και ολοι οι πυροβολισταί τότε ήτανε σάν 
άγριάνθρωποι. Μαύρη τσόχα.

Βάρδα μπένα άπ ’ αυτό τό σώμα καί ή έλαχίστη προσβολή 
ποΰ έγινότανε καί είς τόν ελάχιστο στρατιώτη, τό θεωρούσαν 

| προσβολή ολάκερου τοΰ σώματος, καί είχες νά κάνης μέ δλο 
| τό κανονιέρικο.

Ποϋ νά τούς ξεμυτίση κανένα άλλο σώμα, αΰτοί ένόμιζαν 
πώς είναι ο: μόνοι στρατιώτες τής Ε λλά δ α ς, τούς δέ πεζ&ύς 
τούς ώνόμαζαν κορόίδα τής φανταρίας, καί τούς ιππέας τής 
καβαλαρίας, =  Καθαροκαβαλινίστρας. Άφίνομε δά, δτι οί 
«τραυρωτίδες ήτανε σταυρωτίδες, δνομα καί πράγμα, άνδρες 
μέ περικεφαλαίας, άνδρες σωματοφύλακες τοΰ βασιλέως, τοΰ- 
άμα ό λαός έβλεπε χωροφύλακα πάγωνε τό αίμά του άπάνω.

Έ γώ  λοιπόν βλέπετε, δτι δέν είχα πλέον νά πα ίξω , άλλά 
εΓμουνα σέ μιά σωστή άλυσσίδα στρατιωτικών. Ά μ α  τούς 
ειδα, δέν θυμούμαι καλά, γ ια τ ί τώρα πέρασαν τόσα χρόνια, 
άλλά θαρρώ πώς έτσι σάν νά μοΰ φάνηκε, πώ ; κ α τ ο υ ρ η ^ η κ α ,*  
δξω άπό τά προσώπατα ποΰ τά διαβάζουν.

Πλησιάζει ένας, πρώτος ό πατέρας της καί μοΰ λέει μέ 
τρόπο εΰγενικό.

—  Μπορώ, κύριε, νά σοΰ πώ δυό λέξεις τής κουβέντας ιδι
αίτερα ;

Μάλιστα, κύριε, άλλά νά μήν αργήσετε καθότ; ένω  υπη
ρεσίαν.

Δεν πειράζει τήν υπηρεσίαν τήν βρίσκεις καί έπειπα 
καί έγώ δταν είμουνα στρατιώτης πολλάκις φοραίς άφινα τήν’ 
έπηρεσία μου^ καί ας μέ τιμωρούσαν, σύ τιμωρία δέν έχεις, 
εμπρός μαρς, έχομε νά κουβεντιάσωμε.

Μεθαύριο τά  καθέκαστα.



Λ  ;

βων, ένφ αΰτός 0ά φύγη άμα ποΰ £ρθττ, ό πρέσβυ;, έπρεπε λοι
μόν νά πής νά φύγη ό Τρικούπη; ποΰ άτίμασε τδ έθνος του. 
Δέν έπρεπε δέ νά πειοάζης μέ πειραχτικά λόγια τήν Α γ γ λ ία  
καί τόν Νίκολσων, γ ια τ ί αΰτός έγραψε γ ιά  τά οικονομικά 
τοΰ κράτους μα ; ποΰ τά κατάστρεψε δ Τρικούπης, καί ό'χι 
γ ιά  νά υβρίση η έξευτελίση τήν Ε λλάδα .

Σ' Πα.Ιηαγθνώπον. Πολΰ σωστά, αΰτός δ Νί/.ολσων δέν 
πρόσβαλε τήν ‘Ελλάδα μέ τήν ϊκθεσί του, άλλά άπάνω στή 
πλατέα τοΰ Συντάγματος. Νά φύγτ, και αΰτό; καί δ Παΰλος 
μας. Νά φύγουν τά σκάνταλα. Και τίποτα πάρα πάνω.

© t Μττετουενοί τοΰ Λίεχολσων.

II χ ρ α χ « λο ΰντ«
οί έργάταις τοΰ καπνοεργοστασίου τοϋ Πειραία, δταν πηγα ί
νουν οί έμποροι νά κόψουν καπνό νά fin τοΰ; πέρνουν μέ τής 
φούσκες καί τής ροκκάνε;, γ ια τ ί είναι μία γαδουριά των, άλλά 
•πρέπει νά κυττάζουν τήν δουλειά τω ν, καί νά μή παίζουν 
ώς καθώς είπαμε μέ τοΰς καταστηματάρχας.

Μή παίζετε έν οΰ παικτοϊς.
Ά λ λ ά  ποΰ μπορεί νά σά; βάνει γνώσι έσας τινάς, άφοϋ 

σ~ς εξαχρείωσε ό/Τρικούπης σα;. "Αλλη φορά νά μ η  τό κάνετε.
Α έν

πρέπει νά χωρατέψη τινάς οΰτε μεθυσμένος οΰτε άμέθυστος, 
καί νά τ ι μοΰ γοάψαν τά άντιπροχτές ή Νέα ' Ε γημίρΙς, τήν 
ημέρα δηλαδή τοΰ άγίου Ίωάννου.

((Εξαιρετικά σήμερα άναφέρομεν τοϋ άγαπητοϋ «Παληαν- 
κΟρώπου» κ. Ίωάννου Βέρβέρη, (άφοϋ μάς έκανε καλά καλά 
«πρώτα παλιανθρώπους, υστέρα μας έκανε καί κυρίους Νϊ- 
(ίκοζσων), δ δποΐος άρχισε άπό χθες μάλιστα καί είναι άγνώ- 
«σ-ιο « ν  θά τελείωση Ιως αΰριο εορτάζοντας, Διότι μ ’ αΰτόν 
«  ό / τρόπο χαίρεται ή ((παλτ,ανθρωπιά» καί χαιρετίζει καί 
«κα ί τόν υποψήφιο βουλευτή τη ; άπό σήμερα».

Ν
Ά ί:χ ντ/ 4«6ς ϊΣαλν-χνΟρώπου.

Αν μέ πήρες στό μεζέ, μάθ» αγαπητέ συνάδελφε δτι μέ τά 
σ:υστά μας καί είναι αποφασισμένο νά τεθή ή κάλπη μου,καί 
άν δέν βγω πρώτο; κάποιον όμως θά φάγω , άπό τοΰ; υποψη
φίους εννοείται. Καί τ ί νομίζεις, δεν θάμπη καί έ'νας έφημε- 
ριδογράφο; καί μάλιστα «Πάλήάνθρωπος» μέσα στη βουλή νά 
τοΰ; φέρη δλους άνω κάτω , καί τότε τ ί νά τά κάνωμε τά μυ
στήρια ποΰ έχομε στά χέρια μα ; ; "Εννοιά σου καί δταν θά 
μ,τή η Παληανθρωπίά στή βουλή θά ξεκαθαρισθή καί τό θεω- 
ρεΐον τών έφημεριδογράφων άπό τήν αληθινή παληανθροιπιά 
•ποϋ σά; περικυκλώνει.

'4 1  ά λ λ η
πάλι ή φιλινάδα ή «ΆκρόπΟλις» υστέρα άπό δυό μέρες δέν μέ 
ξέχασε καί νά τ ί μοΰ ’γράψε.

Κ Προχτές έώρταζε διπλή εορτή δ αγαπητό ; συνάδελφος δ 
ϊτο ΰ  ((Παληανθρώπου» ’Ιωάννης Βερβέρης, μιά γ ιά  τό δνομά

((του καί άλλη μιά γ ιά  τήν Υποψηφιότητά του, ώς βουλευτοΰ 
«Α τ τ ικ ή ς , τήν δποία έβανε πλέον χτές επισημότατα, είς 
«τοΰς πολυαρίθμου; φίλους του, άφροχρυσβμένου ρέοντος καί 
ντρέχοντος κρασοΰ». (Αΰτό είναι άλήθεια, γ ια τ ί κάτι κονιάκ, 
βερμούτ καί σαμπάνιαις ποΰ μοϋ είχαν στείλει οί άξιότιμοί 
Ρετσίνας καί Ρογκόπουλος, της πήραν γιά κρασί καί έγιναν 
σταφίδα. Πάρα κάτω νά δούμε τ ί μας ψάλλει καί αΰτός δ άν
θρωπος καί συνάδελφος».

((Καί ξέρετε δτι τό κρασί, γράφει ή «Άκρόπολις» είνε γοΰ- 
))ρι, καί δτι κατά πάσαν πιθανότητα τής άλήθεια; άπό τής 
»κάλπα ις εξέρχεται πρώτος βουλευτή; δ ’Ιωάννης Βερβέρης, 
«λαοκρατικός καί κρασοκρατικός, αντιπρόσωπος ολάκερης της 
«Α ττ ικ ή ς . Δηλαδή Λ α ό ς  κ α ί ε ύ τ υ χ ία » .

&£. ac ϊ ϊά λ ιν  «Λ άνττ,Ο ίς
Τά ζήτημα είναι θεμμένο, οί συμπολίτες μου μέ γνωρίζουν 

δλοι, στή; κάλπα ις μου άντιπροσώπους δέν θά βάνω, διότι 
άντιπρόσωπό; μου είνε δ Λαός.

’Ά ς  πάν νά μοϋ τόν ρίχνουν μαΰρον η άσπρο δέν μ.έ πει
ράζει. ; : ·'·/

Τόοα ίσως, κύριε, συνάδερφε, με_ ρωτήσεις, και με τ ι κεφα
λα ία  κατεβαίνω γώ κάτω σέ ένα τόσο σπουδαίο άγωνα. Α
μέσως. Πρώτο. Μέ τήν άγάπη τοΰ Λαοΰ, πρώτο μέ την α 
γάπη τοΰ στρατοΰ δλου έν γένει, πρώτο με την αγαπη όλων 
τών γυναικών^ ί] δποίαις δέν θέλουν παρα φωτιά και να τθ 
κάνουν μπρός. —  '

θ έλετε  καί τό π ρ ό γρ α μ μ ά  μου.
Πρίτς. Ά πό  τώρα ;

Ό  χ ορός ϊοΟ II αλατι οΰ.

Ε ίς
τή μπυραρία η ϊ ία λ λ ο ν ί}  ποΰ είναι πλησίον στό κακουργο- 
δικείον ηρθε μιά κομπανία άΟωμανική ηγουν τούρκικη μέ δ ιά 
φορα πα ιγνίδ ια  καί δυό χορεύτριες χανούμισες, δπου χορεύουν 
στό νύχι. Τό λοιπόν δσοι έχετε περιέργια πηγαίνετε νά δήτε 
δσοι πάλι δέν έχετε δέν θά σας πιάση κάνείς άπό τόν λαιμό 
νά σάς πάη μέ τό ζόρι.

"Ηθελα γιά  περιέργια νά πήγαινα κ’ έγώ , άλλά άφοΰ εί
ναι χανούμισες, μέ τά σαλβάρια, άς νά μή, γ ια τ ί, βρέ αδερ
φοί έγώ συγχίζομαι «μα ποΰ βλέπω χανούμισες καί μάλιστα 
μέ σαλβάρια.

Νέτα σκέτα.
Πηγαίνετε ; Πηγαίνομε. ’Εμπρός λοιπόν. Έ σεϊς. "Οχι έγώ.


