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Η ανβίκβτήμ,ιον.
Μέρος τών φοιτητών τοϋ Πανεπιστημίου μας άποδοκίμασκν 

με συλλαλήτηοιο την προδοσ ία  τοϋ Τρικούπη γ ι ’ αυτόν τόν 
κύριον Νίκολσων.

Οι φοιτηταί είναι 2 ,600  καί κατά φυσικό λ ίγο  οέν μπο
ρούσαν ουτε οί χίλιοι νά βρεθούν, άφοϋ τόσοι δεν  πατοΰν στό 
ΓΙαναπιστήμιο, καί ουτε ξέρουν τής σκάλαις του, καί γ ι ’ αΰτό 
οέν θά ητανε ασχημα νά διαβαζώτανε κάθε μέρα κατάλογος 
σε όλαι; εν γενει τής σχσλαί; τών παραδόσεων.

Οπως δηποτε τό Πανεπιστήμιον άποδοκίμασε τήν άτίμω- 
.ικίι πράςι τοΰ Τρικούπη, ενας όε κάποι; κύριος, καί ϊθως 
Ποσαπέρνης, βρέθηκε νά διάψευση τών φοιτητών την άποδο^ι- 
μασία ενα ; κοΰκο;, απέναντι σέ τόσου;.

Οί σημερινοί φο ιτηταί, είναι άλήθεια πώς δέν εΐναι άνδρες 
ως κα®ώ; άλλοτε όπόταν τά Παναπιστήμιον μέ πεντακόσου; 
φοιτηταί κλονοΰσε τόν Opivo τοΰ ΌΟωνα,οί σημερινοί, φοιτηταί, 
είναι αμεριμνομέμνιδε;,τό φλογερό καμίνι έσβέστηκε, καί μόλις 
το προχθεσινό κούνημά του δείχνει πώς άοχίζει νάάνάβη καί 
πάλι.

Καί ποιό; είσαι σΰ ό ένα;,κύριε, ό όποιος τολμάς νά άποίο- 
κιμα^ης τόσου; φο ιτητά; καί νά τοΰ; δώση; μάλιστα καί συμ- 
«ουλάς ένώ ησαι άξιο; συμβουλή ;,= εί; καί ενα ; νά μή τολμά; 
νά διαψεύδης τοΰ; πολλούς.

Φαίνεται, νεε, οτι την ιστορία τοΰ Πανεπισπημίου τ ί μέρο; 
έπαιξε σέ όλη τήν συνταγματική ιστορία τή ; Έ λ λά ία ς , 5έν 
'ά ξέρεις, αει διαβασε την πρώτα καί επειτα  εΰγα 
λ/ίση;.

μι-

* Α νδρες
 ̂ Ο Ααος τοΰ όποιου τέκνα είστε περιμένει άπά σά; κά'τι τ ι 

να ια — ράξετε ώς φτειασμένο πράγμα, φτάνει μιά αναφορά 
πρό; την βουλή ποΰ καί χίλοι νά ήστε υπογραμμένοι φτά- 

ν*ι,για να μαθη γνώσι ό Μέντορα; αΰτό; ποΰ γράφει χτές στην 
* Ακ.ρόπΙ>λι» τή ; σαχλαμάρε; του ένας απέναντι όλου τοΰ 
*ίαναπισττμιου.

^-«-εϊς ό Λαό; έχομε πεποίθησί τή ; βεβαιότητα;, δτΐ δέν 
α απαρξη κάνεί; φοιτητής ό όποιος νά μή ΰπογράψη ένα έγ- 

γραφο αποδοκιμασίας έναντ ον τοΰ Τρικούπη μας.

Τα Π αναπιστήμια, κύριε Ποσαπέρνη;, είνε ή καρδιά κάβε 
έθνους, καί οταν αυτά £έν κινώνται δέν ύπάρχει καί ζωή σέ 
όλο τό κράτο;.

., ,ΑΓ:άνω; Πανεπιστήμιο, γίνε καμίν, καί πάλ ι, καί δείξε, 
οπωςξέγραψε και ο άλλοτε πρέσβυς τή ; ’Αμερική; ποΰ ήτανε 
εοω OTt είστε, αληθινα ο σφιγμά; τοΰ έθνους.
, θελετε, σάν δέν θέλετε γνώσι έγώ  δέν θά σα; β ά λλ » ,
αφοΰ θελει νά σά; τήν βάλλν, ένα; ίσω ; Ποσαπέονη; συμφοι
τη τή ; σα ;. 1 r r

Ό
βουλευτή; μας Χοϊδά; καί ό βουλευτή; μα ; Πετρίτση;-, δστε 
ρα άπό κατι πειραχτικά λόγια ποΰ είπαν στή βουλή βγήκαν 
καθώ; ξέρετε σέ μονομαχία στό Παλϊΐά Φάληρο καί . . . μπάμ’ 
ο ένα ;, μποΰμ ό άλλο; κάτω καί οί δυό ήγουν τέζα στά ποδά
ρια χωρί; κάνένα; νά άγκυχτή.

Νά σά; πώ^ τέτοιαις μονομαχίαι; στάν άέρα ποϋ παρασά- 
χθηκαν από ’δώ καί λίγα χρόνια στήν Ε λλάδ α , μ ’ άρέσουν 
καί μένα νά τή ; κάνω,άλλά μέ τρόπον ποΰ νά κάθωμαι κρυμ
μένος άπό πίσω άπό κάνένα λιθάρι καί νά λέω στάν‘άντίπαλ< 
μου, πυροβόλα βρέ, άν σοϋ βαστά, καί έπειτα άν κάνη τήν 
ανοησία καί πυροβολήστ, νά βγώ ’ γώ τότε άπό τό λιθάρι κα ί 
νά του π ώ =  Αειντε ρέ, σοΰ χαρίζω τή ζωή.

Έ γώ  θέλω στή; μονομαχίαις νά σκοτόνωνται οί άνθρωποι 
καί νά μένουν ζωντανοί, ώστε νά μαρτυροϋν πώ ; είναι ψευτο
μονομάχ οι.

"Αν τολμήστι καί μένα κάνένα; νά μέ προσκαλέση σέ μονο
μαχία , γιά  τό ζήτημα τοΰ Νίκολσων, θά τοϋ γυρέψω διοοία, 
ως ποΰ νά δώ  ποιό βαπόρι φεύγε· νά μπαρκαριστώ μέ τά 
πρώτο καί ετζειτα νά του γράψω :

«Χαιρετίσματα πολλά πολλά κ ’ έγώ έφυγα καί άει σκοτώ- 
»σου μοναχό; σου επί ζωή;^.

Χ έ λ ο ς
πάντων έγώ επιμένω, ό'τι αΰτά; ό κύριος Νίκολσων πρέπει να 
®ύγ'(ΐ γ ια τ ί είνε ένας τσαναμπέτ μπασής.

Ω; πρός τάν Τρικούπη μας τόν διορθώνομε μονάχοι μα ; : =



%

Κ αί ιδοΰ ί) πύλαις τών πορτών τοϋ ειδικού δικαστ/ιρίον άνοιχ- 
τ α ί et’ol, χαΐ περιμένουν νά χάψουν κανένα.

Φ α ν τ α β ^ τ β
τ ί  φτώχεια ποϋ μάς δέρνει ποΰ φτάσανε άστε *τονς ( ία «λ ι-  
κους χορούς καί στοΰς άλλους νά μή βρίσκωνται οδτε δέχα 
ντάμες, χαΐ αΰταίς pci βερεσέ ντυμένες.

ΚΓ αυτό λέγετα ι μία άπό τής εΰτυχίαις τοδ Τρικούπη, ήγουν 
*ας μία άπό τάς έφτά πληγάς τοΰ Φαραώ.

’'Κ φτα βχν
καί η άποκρηαίς καί εγώ κόντεψα νά μή τής πάρω χαμπάρι, 
άν δέν έβλεπα πώς ήμαστε δλοι μασκαράδες, όπως μάς μα- 
σκάρεψε αΰτός ό Νίκολσων.

Φ υ λ α κ ώ ν  τό  ά νά γ ν ω σ μ .* .
Έ χ τοϋ Μεντρεσέ τό ανάγνωσμα πρόσχεστε. ’Έχουν, είπαν 

x a l έγραψαν οί φυλακισμένο·, νά ίοϋν στά μάτιά τους δυό μή
νες τόν διευθυντή. (Ψ έμματα, έρχεται άλλά σεΐς δέν τόν βλέ
π ετε, καλά δά νά μή γυρέψετε νά σάς δίνη καί τά παρόν) 
καί διοικοϋνται άπά ένα φύλακα μέρα νύχτα στραβό άπά τό 
μεθύσι. (Έ τσ ι σάς φαίνετε, έπειτα τό φέρνει καί τό κρύο). Δνό 
μήνους έχουν λέει νά τοΰς δόσουν μισθό, ηγουν άπό τρεις δρ. 
τόν μήνα. (Καί σ’ αΰτά άδικο έχετε, γ ια τ ί άφοϋ δέν πληρώνον
τα ι οΰτε οί υπάλληλοι ούτε οί στρατιώτες άρα σεΐς πρέπει νά 
ψοφήσετε). Τό κουβέρνο δίνει 100 δρ. τά μήνα γιά πλυστι- 
κά μας, άλλά εμείς ψυριάσαμε. (Κ ι’ αΰτό δέν είναι σπουδαίο, 
άφοϋ σάς έτρωγε τόσο καιρό ή ψώρα και δέν μιλούσατε). Τούς 
δίνουν, λένε, 300 δρ. τήν κουραμάνα τήν οκά με σκουλύκια 
κα\  ποντικοκούραδα μέσα. (Κι’ σ’ αΰτό άδικο, γ ια τ ί ή κου
ραμάνα δταν τήν βάζουν ζύμη μέσα είναι σωστή οκά καί ψίνε- 
τα ι καί φιρέρνει, ώς πρός τά ποντικοκούραδα, αΰτά, κύριοι, 
δέν τά κάνει έ/.εΐνος ποΰ σάς τρώει τά εκατό δράμμια σέ κά
βε οκά, άλλά οί ποντικοί, άς σάς άμολύσουν λοιπόν δξω νά 
πάτε νά τούς πιάσετε γιά  νά μήν έχετε παράπονα). "Οσοι τοΰ 
δίνουν τραμπούκο τούς μεταφέρνει στοΰ Κόκλα καί Γενημα- 
τά . (Λάθος έχετε, τό κάνει γιά  νά σάς άραιώνη). Δέν άφί- 
■νουν κάνένα συγγενή τους λένε, νά τούς πληβιάση. (Καί αυτό

(4) ΤΠ Ο Φ ΤΑ Α ΙΣ

&PS.&KEION
Μέ πήοε λοιπόν ό πατέρας τής μαυρούκας μου καί μέ πήγε 

στό  καφενείο ν τών Παραφρονούντων, καί δπερ σας λέγετα ι κο- 
λακευτίκώς τών Ευ φρονούντων, άπαράλλαχτα, δπως οί αρ
χαίοι άπό τόν φόβο τους ώνόμασαν τή Μαύρη θάλασσα,— Εΰ- 
ξ«νο  πόντο, δηλαδή πέλαγος ποΰ υποδέχεται εΰγενικά τούς 
ξένους γιά  νά τοΰς πνίγη , ώς καθώς καί τόν φοβερό ωκεανό 
τό* ώνόμασαν Ειρηνικό, ένώ αΰτός δέν συχάζει ποτέ.

Καί δλα αΰτά τά έκαναν γιά  νά κολακέψουν μέ περιποιη
τικά  ονόματα θαλάσσας, δρη καί ποταμούς.

Ά  ναί, καλά καί τό θυμήθηκα, οί αρχαίοι λέει ναυτικοί 
* μ «  πού τούς έπιανε νύχτα, δέν ταξείδευαν ώς ποΰ νά ξημε- 
ρώ«η καί νά δοΰν πού βρίσκονται, γ ια τ ί οί φουκαράδες οδτε 
χάρτες είχαν οΰτε σέσουλες, αΰτα ίς, καλέ πώς της λένε, ε 
κείνα τέλος πάντων ποΰ έχουν μέσα στά καράβια καί μοιά
ζουν σάν ρωλόνια καί δείχνουν τοΰς καιρούς καί τοΰς τόπους.

*Η σέσουλα λοιπόν ή δική μου, ηγουν τά μυαλό μου, μοϋ 
έ&βιχνε πώς θά ηχα εκείνη τήν ημέρα τόν κακό μου τόν καιρό, 
-ίίγουν τρικυμία.

Τέλος φτάσαμε στό καφενείο καί καθίσαμε άπ^ξω, οί άλλοι 
««αξιω ματικο ί κάθισαν λίγο πάρα πέρα μας καί δλο έστριφαν 
τά  μουστάκια καί μέ άγριοκύτταζαν.

*0 πατέρας τής μαυρούκας μου μέ κέρασε καφέ, άλλά ποϋ 
-π4φφ·.Ί& καφές κάτω , άπό τόν φόβο μου καί τή σαστιμάρα μου

γιά καλό ιούς γ ίνετα ι γιά  νά μή τοΰς ενοχλούν). Τοΰς έχουν, 
«άν σαρδέλαις παστομέ^ς 230 άνδρας κα ί κοντέψουν νά ψοφη. 
«ουν άπό τήν βρώμα καί δυαωδεία. (Καί σ’ αΰτό αχάριστοι 
είστε, διότι τό κάνει έξεπήτηδες νά ζεστένεσθε κοιμώμενρι ό 
£νας άπάνω στόν άλλο).

Δέν έχομε σέ κάνένα νά προσφύγωμε παρά σέ σένα τόν 
μόνο προστάτη παντός δυστυχισμένου.

Ά π ά ν  Π α.Ιψινθρ. Εΰχαριστώ πα ιντιά  καί σάς έχω «τήν 
καρντιά μου.

«8»\>λακαίς Κ ό χ λ α .
Τά αλλα σπουδαία παράπονα αΰτών πάλι τών φυλακωμέ

νων τ ’ άφίνομε δξ«ο καί γράφομε μονάχα πώς κ ’ αΰτοί έχουν 
τρεις μήνους νά πάρουν μιστό. (Αΰτό γίνετα ι γ ιά  τό ισοζύ
γιο, θά σάς άφήσουν κακομοίριδες νά γ ίνετα ι στοκοφίσα), κα ί 
δτι ένας Πασαπέρνης εΰγανε τάν λάζ* νά σκοτώσ/) μιά μέρα 
δυό φιλησύχους φυλακωμένους καί τόν πρόλαβε ή φρουρά. ("Αμ 
τέτοια ζωή ποϋ περνάτε τι τήν θέλετε, καλλίτερα νά «άς 
σκοτώσουν, νά σωθούν η άμαρτίαις σας).

Εΰπειθέστατοι δούλοι σας, (πήραμε άλλου;), υπόδικοι καί 
κατάόικοι τοΰ Κόκλα. Τώρα έννοια σας καί έγινε καί σάς 
ή δουλειά σας.

Φ ολιχχαΙ ϊ« ·/ ρ · :η ς .
Τ ’ αδέρφια Μαυροειδή καί I. Κέφαλος καταδικάστηκαν 

στά 1880 σε 5 χρονών φυλάκωσι καί πρό έφτά μηνών α πα λ
λάχτηκαν διά βασιλικής χάρις. Ά λ λ ά  ποϋ νομίζετε πώς 
βρίσκονται ;

Πάλι στή φυλακή πρά έφτά μηνών. Καί γ ια τ ί ;  Διότι δέν 
έχουν νά πληρώσουν τά δικαστικά έξοδά τους. Καί είναι πολ
λά ; "Οχι. Μόνο 830 δραχ. ένώ δλη ή περιουσία τους δέν άνε- 
βαίνει οΰτε ίσα μέ 250 δρ. καί τήν παραχώρησαν μάλιστα καί 
στό δημόσιο, γ ιά  νά κάνη τά ισοζύγιο, ένας δέ άπ ’ αΰτοΰς 
τδκοψε άπό τήν άπελπισία του λάσπη. Τώρα τοϋ άλλουνοϋ 
τοΰ λέει ό δημόσιος άρπάχτορας δτι, γιά  νά άφεθή, πρέπει νά 
πληρώση 70 δρ. ποϋ έφαγε άπό τή μέρα ποϋ μεταφέρθηκε 
στά ; πολιτικάς φυλακάς (Μά κα τ ’ αΰτά τόν τρόπο ένας φ τω 
χός ποϋ καταδικάζεται γιά  ενα μήνα, μπορεί νά καταντηση

-·. ...     - ''   ' '.'IWg
άμα τόν έφερε ζεστόν καφτόν τόν ρούφηξα, εις τρόπον ώστε 
έμεινα άπά τό ζωμάτισμα μέ άνοιχτά τά στόμα μιά σπιθαμή.

Φαίνεται πώς δ πατέρας τή ; μαυρούκας μου ητανε ξυπνός 
άνθρωπος σάν άρχαϊος τής μπερμπατουογιάς στρατιώτης καί α
πόμαχος μάλιστα.

Ά φοϋ έστριψε τό μούση του γ ια τ ί τά μουστάκια του ένεκα 
τριχοφάγου τά είχε κουοεμμένα άρχισε τήν κουβέντα έτσι δά.

—  Λοιπόν φ ίλτατέ μου, πώς Ονομάζεσαι ;
Καί τοΰ άπαντώ έγώ μέ τή ζωματισμένη γλώσσα.
—  Γιάννης, καπετάνιε.
—  Δεν είμαι καπετάνιος, άλλά ένας άπλοΰς άπόστρατος 

δεκανέας ποΰ δούλεψα τό έθνος 15 χρόνια καί μέ πέταξαν 
δξω μέ σύνταξι τέσσεροις καί 27 λεφτά τό μηνα.

—  Αΰτό είναι ένα πολύ λυπηρόν καί θά γράψω αΰριο στής 
έφημερίδες, νά γίνη λόγος, μπάς καί έρθη καμμιά διόρθωσις.

—  Ώ τ τ ε  γράφεις^καί σέ έφημερίδες; Έσύ φιλαράκο μυί 
ώς καθώς παρατηρώ είσαι πολυτεχνίτης, γραμματυφλός στή 
Τράπεζα, έφημεριδογράφος, καί τ ι άλλο κάνεις ;

—  Τώρα γράφω ένα σπουδαίο βιβλίο νά βγάνο), τήν Περι
γραφή τής 'Α θήνας.

—  Έ τ σ ι λΪ ; Ώ σ τε  σΰ είσαι σπουδαίος νέος, διότι άφοΰ 
ξέρεις δλα τά  κατατόπ ια  τής Α θήνας θά πή πώς είσαι κα ί 
τοκιστής καί σουλατσαδόρος. Καί άφοϋ θά περιγράψης τήν Α 
θήνα ξέρεις ποϋ είναι καί ποϋ βρίσκεται καί τό δικό μου τό. 
«π ίτ ι ;

—  Μά δέν θά γράφω μέσα γ ιά  τά σπίτια  τοϋ καθενίιύ* 
νοικοκύρι, άλλά μόνο γιά τούς δρόμους.

—  Έ τ σ ί ; Καί λοιπόν σέ ποιό δρόμο είναι τό δικό μου τ^ 
« π ί τ ι )
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σέ ισόβια φυλακή άμα ποϋ δέν έχει νά πληρώση. Βρέ τ ί νόμοι 
άνομοι καί παράνομοι είναι αΰτοί, κύριε Τρικούπη ; Ά λ λ ’ έν- 
νοιά σου καί δταν θά περάσης καί σύ άπό τό είδικό καί σέ 
πάμε *έ ίΐδηκή φυλακή, τότε είδικώς μαθένεις τό πώς πληρό- 
νβυν καί τό πόσα πέρνεις).

Βελτίωσις φυλακών. Νά μέσ’ τόν άμπακό σο», δπως μάς 
κατάντησες ποϋ κοντά σέ σένα ποϋ τάχασες κάς έκανες καί 
χοντεύομε νά τά χάσωμε καί μεΐς. Οΰξω τζαναμπέτ.

Φ ΐ) λ » χ α ί  Ι*£ου.
Αΰτουνών πάλι δέν τοΰς έδωσαν εφέτος, ίπω ς ^ητανε συνή

θεια πάντοτες για  τά  Χριστούγενα τή μιά δραχμή γιά ρεγάλο 
χαί απορρούν φτωχοί άνθρωποι δπως είναι δλοι τ ί έγιναν αΰταίς 
η δραχμαίς.

Ά πλουστάτη καί σ’ αΰτό ή άπάντησις, άν σάς έδιναν κύρ 
κύριοι φυλακωμένοι τήν δραχμή θά τήν τρώγατε καί θά πή
γαινε χαμένη, ένφ εκείνοι τώρα ποϋ τής έφαγαν τής έχουν 
φυλαγμέναις στή κοιλιά τους γιά νά κάνουν άσημένιαις, κου
ράδες, μέ συμπάθεια,τής όποίαις θά βάνουν στή παλάντζα τοϋ 
Τρικούπη γιά  νά φερη τό ΐσοζύγιον, τό σκατένιο.

Κ α ί
έγραφε χθές ή Νέα ' Eyr\prplr, πώς ενας Ποσαπέρνης σπουδαίο 
[Λούτσουνο τοϋ κουβέρνου ανώτερος υπάλληλος, πώ ; έλεγε στό 
καφενείο τοϋ Γιαννοπούλου, δτι τά ζήτημα τών υσνεδριάσέων 
τής βουλής έξαρτάται κα ί κρέμεται άπο δέκα χιλιάδες μόνο 
δραχμαίς ! ! !

"Υψιστε Θεέ ! Μά τόσο οτεινά πουλοϋνται ή Ποσαπέρνιδες 
(Ιουλευταί.

Βρέ άνθρωποι πολΰ φτεινά πουλιέστε, γ ιά  κάνετε καί λίγο 
πόζα, λίγο άβάντσα πίλια  μπορεί ν’ αΰξηση τό κολόκουρο,ποιός 
ξέρει άν σάς φέξη ή κακή σας ’μέρα. Ά θλ ιο ι.

Κώστας Καραγεωργίου ό άποίητος ποιητή; άπό τήν Πάτρα

—  Μά νά σάς πώ , δέν έχω τήν τιμή νά τό ξέρ:ο, διότι ποΰ 
νά βρή τινάς σέ τόσαις χιλιάδες σπ,ίτια ποΰ κατοικά κάθε ενας.

—  Ά ς  ηναι, έχεις λίγο δίκαιο, έμένα τό έλάχιστον μέ 
γνωρίζετε ;

—  "Οχι, δέν έχω τήν τιμή.
—  Οΰτε γώ , καί χαίρω ποϋ γνοιριζόμαστε αγνώριστοι διά 

νά παραγνωριστούμε.
—  Έ χ ω  εΰχαρίστησι.
—  Αΰτό θά τά ΐδούμε, άν εΰχαρίστησι η δυσαρέσκεια έχης. 

Καί άφοϋ δέν γνωρίζεις εμένα, δέν μοΰ λές πώς έλαβες τήν 
τιμή καί γνώρισες τήν κόρη μου ;

—  Ποιά κόρη σου ; ’Εγώ δέν γνωρίζω χάμμιά κόρη σου.
— Νά έχείνη μέ την δποία μιλοϋσες τήν ώρχ ποΰ σέ τσά

κωσα.
—  Καί ποϋ εϊςερα έγώ  πώς ητανε Ουγάτηρ τής κόρης.

_ — Βρέ ποιά θυγάτηρ τής κόρης μου ; Έ γώ  σοϋ λέω πώς 
ειναί κορίτσι μου.

— Ώ  &'/ω εΰχαρίστησι.
— Καί έγώ δυσαρέσκεια.
— Μά σάς έπαναλαβαίνω, κΰρ καπεπάνιε, πώς δέν ήξερα 

πώς ·8τανε κόρη σου.
—  Αϊ καί άν δέν ήτανε δική μου δέν θά ήτανε κανενός 

«λλ»υν*ϋ ; Δέν πιστεύω νά ξεφυτρώνουν τά  κορίτσα μονάχα 
τους βάν μανιτάρια άπό τή γή . Καί άφοΰ ώς καθώς είπες δέν 
ειχεί τήν τιμή νά γνωρίζης εμένα, πώς είχες τήν τιμή σέ 
ρ»τώ χαί πάλι νά γνωρίζης τά κορίτσι μου. Βρέ γάϊδαοϊ, έβύ 
ακόμα είσαι άμούστακο μωρό καί μοϋ θέλεις άργολαβία,

Τί νομίζεις βρέ πώς είνε τοΰ κόσμου τά κορίτσα στη 
όιάθεσί τοΰ κάθε ένοΰς ; "Ηθελα τώρα νά σηκώσω τό χέρί 
Η·ου νά «έ χαστουκιάρω, αλλά δέν θέλω νά τά μαγαρίζω στά

εΰγανε πάλι ένα ποίημα μά αΰτό άλλοιώτικο ποϋ είναι περί 
διά ντροπής πλιά , δχι νά τό διαβάση τινάς άλλά καί νά τό 
πιάση στό χέρι του.

Α ντή τήν φορά κΰρ Κώστα έαζες, έαζες, καί κύτταξε νά 
μή σοϋ συμβή έσένα εκείνο ποΰ λές τελευταίο οτούς στίχους 
σου <τι δηλαδή :

"Οποιος άπηδάει πολλά 
Κάποτε θά τού μπή καλά.

λά 
βλέ
ν^με. "Αν καλά ή Κέρκυρα σας είναι κοντά.

*«P‘
βά-

2Εμ.ύρνη
Ο Α. Αργυοάκης στή Σμύρνη κάνει λέει εργολαβία στό 

Φραγκομαχαλά, καί τά λοιπά, τά όποια είναι ξεράσματα καί 
άλλοτε νά μή γράφετε άπ ’ αΰτά.

Ά η '  τή
μάς γράφουν πάλι,οτι ό κόμης Ή λίας Στρίν, ίταλός τό επ ά γ 
γελμα, ένυμφεύθηκε τήν αξιότιμη Μζρίχα Κονεμίνου βέη, δίς 
φοραίς, ηγουν αλά έλληνικά καί άλά φραντσέζικχ, τοϋθ’ δ
περ τοΰς έφερε τήν Πρέβεζα άνω κάτω .γ ιά  τά προτοφανή αΰ
τό πράγμα.

Μάθετε, άγαπητοί μας Πρεβεζώτες, δτι αΰτό τά πράγμα 
εν είναι πρωτοφανή χαί έτσι γ ίνοντα ι ο: γάμοι σέ δλον τόν 

κόσμο, δταν ηνε άλλνιλορωμνηοφραντσέζικοΐ, νά παντρεύωνται 
δίς τής ήμερός, ρωμαίικα καί φράγκικα.

 ̂ Νά παψετε παρακαλοϋμε αΰταίς τή ; προλήψεις, άλλά γιά 
να δοϋμε και ένα αλλο, μπας εσυ πού μάς γράφεις αΰτά ησχι 
κάνένας χηλοπτ,τας ; ’Έ τσι φαίνεσαι.

Ό  κ ύ ρ
Φάφαλης καταδικάστικε προχτές άπό τό Πλημμελειοδικείο

μοϋτρά σου. Καί εκείνοι οί άλλοι ποϋ έφυγαν πώς ονομά
ζονται ;

—  Πλατύσταμνος, Κουρούπης, καί Κουκουβάγιας ποϋ έφυγε.
—- Ώ σ τε  έσεϊς κοντεύετε νά κάνετε σύνταγμα. Βρέ βρ'ωμό-

παιδα, τί σάς χρεωστοϋμε μεΐς, νά στέλνωμε τά κορίτσα στά 
σχολειό καί νά πηγαίνετε σεΐς νά τά διαφθείοετε ;  ’ E j a s i c  

βρέ ψωμοζητούμε, γιά  νά τά σπουδάσωμε καί σείς μάς 
χεσθε νά διαφθείρετ-: τό αίμα τής καρδιάς μας ; Ά κουσε’ 
δί μου, δέν θέλω νά σέ δείρω γ ια τ ί σέ βλέπω νά ησαι ένα 
κουτό πα ιδ ί, τώρα θά σέ πάω στήν άστυνομ'α καί θά'φροντίσω 
νά βρώ καί τοΰς άλλους συντρόφους γιά  νά μάθουν κ ί’ αΰτοί 
γνώσι.

—  Α φεντικά σέ παρακαλώ, άφησε με σήμερα γ ια τ ί έ'/ω 
μάθημα καί αΰριο πάμε.

—  Ά  είσαι μαθητης; Καί σέ ποιό σχολειό ;
—  Στού Σουρμελή.

Εμπρός λοιπον. Σηκω να παω νά σέ π*ραδώσω έκεϊ 
καί νά τοΰ πώ τά  καθέκαστα.

ό'λος
ξ

Ά μ α  αχούσα πώς θά μέ πήγαινε στοϋ Σουρμελή, πάγωσα 
ος. Ό  Σουρμελής δέν έπαιζε τότε ήτανε διευθυντής ποϋ νί- ~ λ _ ~ η _ >Υ , /Ο r ? *» -    7J-

ευρε πώς νά τοΰ βαστάζουν σέβας οί μαθηταί. Μόλις καί 
παρουσιαζότανε καί δλοι τρέμαμε σάν τά ποντίκια ποϋ τά  
πιάνει ό γάτος. Άλοιώτικος άνθρωπος, έχει ένα παοουσιαστι- 
κό ποϋ σοϋ επ ιβάλλει σέβας. Δέν είνε-δμως καί αγριάνθρω
πος, είνε άρκαντάσης, ό όποιος δταν ηναι στά κέφια του νομί
ζει πώ ; δλα τά  παιδιά είνε παιδιά του, καί δταν πάλι στά 
μπουρίνια του γινότανε θηρίο.

Σηκωθήκαμε λοιπόν νά μέ πάή στό σχολείο καί έκανε νεύ
μα στούς ΰπαξιωματικούς νά  μήν έρθουν κ α τό π ιν  μας.

Έ γώ  π η γ α ία  ώς πρόβατον έπί σφαγήν.
Μεθαύριο σάς λέγω  τ ί επαθα.



γιά έζύβρi5i είς τριών μ/,νών φυλάκωσι έρήχην καί 65 χ ιλ ιά 
δες δρκχμαί; πολιτική άποζημίωσι.
• Κύρ^ε ήμών Ίήσοΰ Χριστέ. Δέν τοΰ έβαζε τό σεβαστό δικα

στήριο Ενα μελεοϋνι γιά  νά γίνη τό ισοζύγιο ;
Τ ι εΐναι αΰτά ; Παίζομε, άδερφοί δικασταί μέ τήν ΰπαρζι 

τοϋ άλλου ; Καί ποϋ τή ; βρήκε αυτό; τή ; 65 χιλιάδες δρ. 
ποϋ έγώ άμφιβάλλω άν άπό τόν καιρό ποϋ γεννήθηκε ώ ; τώοα 
έχη καμωμέναι; 65 χιλιάδες κουράδες, γιά  νά τής πάρη ό άν- 
τίδ'.κός του. ΤΙ εΐναι αΰτά ;

’Κ β ιςκ ή  σ τ ο ύ ς  χ ο ρ ο ύ ς .

Λ  π ’ τ ή ν  Π ό λ ί
καί κατά λεξι δπως τάς περιδιαλαμβάνει τό γράμμα τή ; έπι4 
στολή;.

Έδώ στό καπνβεργοττάσιο τής ρεζίλενας τοϋ καπνοΰ εχο- 
μ.ε ενα γιατρό Χαΐμπορ, ό όποιος θεραπεύει τοΰς άρρωστους 
έργάτας χωρίς έπίσκεψι άν καί οί δυστυχείς έμεΐς έργάταις 
πληρώνομε τρεΐ; χιλιάδες γρόσα τόν μήνα γ ι ’ αΰτόν τόν γ ια 
τρό. (Σαν πολλά δέν σάς φαίνονται, βρε πα ιδ ιά ); Καί χ «*  
p it να πια (Τη τό χέρι των άρρωστων τοϋ; βλέπει άπό μα- 
κρυέ καί τού; δ ιατάζει κορδιαλάκια καί κεϊνοί μα ; τά  κα τα 
πίνομε.

■Σιψ. t7a .lya .r fy . Αΰτό;, κύριοι φαίνεται νά ήναι κάνένας 
πολΰ σπϊυδαΐος^γιατρός, θά ηναι κάνένας καρδιογνώστη;, δέν 
μάς τόν βάζετε μέσα σε κάνένα τσουβάλι νά μάς τόν στείλετε 
’δώ πεσκέσι,νά τόν· στείλωμε στόΚατάκωλο ποϋ χάλασεδ μώ_

Ι ί ε τ ρ ί λ α ι ο ς  — π ο υ λ η μ έ ν η .

λο; καί θέλομε ενα μιλιοΰνι γιά να ξαναφτειαστή,άπό τό καλό 
φτειάσιμο ποϋ εΐχε νά τόν φουντάρουν έκεΐ νά'£κάνη ή θκλασ- 
σα ο.πουνχτϊα.. ώστε νά μή χαλά ό μώλος πλέον κ*1 ε’ς τό 
έζ-ής·

Μέ £ν τ·ν στείλετε νά μή μάς τόν στείλετε σάν Χαίρει* 
π<ριο καπνοδ πού κάνετε,νά μάς τόν στείλετε μέσα σέ κάμμι* 
Ρ · ίτ « .

Ο ί  π ο σ χ π έ ρ ν ε δ ε ς  β ρ ίσ κ ο υ ν  τή ν  π ό ρ τ *  το δ  
τ χ μ .ε ίο υ  τ ο ίχ ο .

Ά π ό
αϋρι» αρχίζουν ή έγγραφαΐς στής μετοχαίς τοϋ σιδηρόδρομου 
τής Πελ·>ποννησ·υ, ό όποιος κοντεύει νά τελειώ ν* καί ώ ; ~· 
"Αργος.

Είπαμε ότι δσοι έχετε περισσευούμενα λεπτά  δέν μπορείτε 
νά τα όιαθέσετε καλλίτερα, σιγουρώτερα, μέ τόν εγκυημ,έν» 
συγουρο τοκ» τους άφίνοντες πλέον δτι συνδοάμετεκαί τό πρώτ· 
μεγάλο εθνιχ· έργο τής πατρίδας μας.

Τώρα ίσως απορείτε, π£ς διάβολο ένδιαφέρομαι τόσο π·λύ 
j 1 αυτβν τόν σιδηρόδρομο. Πρώτο γ ια τ ί μέ πήγε άναυλα

ΙΓ ίάσχει ά π ό  τ ύ φ ο

στό πανηγύρι τού Ρέντη καί δεύτερο διότι μοΰταζαν π ώ ; ίά  
μοϋ δόσουν γιά τόν κόπο τής σύστασίς, μου 150 δρ. άπό τή ; 
όποίαι; έχω νά λαμβάνω ίσως μόνο τό μηδενικό.

Τέλος πάντων άγοράσετε, διότι οσοι δέν άγοράσετε θά με
τανοτίσετε, γ ια τ ί έπειτα θά τής κρατήσουν δλαις η τράπεζαις 
καί θά κλα ϊτε.

Έ χ ά θ η κ α ν
άπό τήν πλατέα τοϋ Συντάγματος ώς τό υπουργείον τών 
Εσωτερικών τά έγγραφα τοϋ άγώνο; τοϋ Μάλλιου, δποι*ς 
τά  βρήκε, επειδή τοϋ είναι άχρηστα, άς τά φερη είς τά Τυπ·- 
γραφεϊον τοϋ κ. Τρίμη, πού εΐναι στούς άγιους θεοδώρσυς, καί 
θά έχη τήν εΰχή τοΰ Χριστοΰ καί τής Παναγίας.

Τ ρ έ μ α τ ε
ε ι ;  τη  ο τε ιν ια , έχει κοντά ε ΐ ;  "ό σπ ίτ ι μου καί παραπλεύρων άπ» τ» 
σπ ίτ ι τοΰ πρώην or,μάρκου II. Κυριάκου ε ι ;  το γωνιαΐον μ α γα ζ ί, ά π · - 
Οήκη γυαλ ιαώ ν και λαμ πώ ν τώ ν αδελφών Ψ ΰτιζα. "Εχουνε δέ, καί λα 'ίι 
τής Κ ηβησια; διά σ*λάτα , γ ιά  φαγ ί καί γ ια  οτι αλλο είνα ι γλυχό σάν 
τό μελι καθαρό σάν τόν ήλιο, τρ ίξετε  πριν τό σώζουν. "Εχουν οέοει κ«ί 
κατ ι λά μ πες  μ εγά λ α ;; ί'τα μέ τό μπόι μου τώ ν 120 κεριών φ ώ ;, δπ·μ 
φωτανε ή^έρα κάί τή ;'δ ίνουνε σε μ εγάγη  ιίτεΐνι* γ ιά 'π η γα ίνετα ι 
νά τή ς δήτε καί μέ τά μάτ ια  σα ; νά π ισ -.ί'ίετε .

<


