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‘Ο  Α ιώ νο ς
ί  προχθεσινός έγραψε πώς οτι οσο και αν κάνη το ι ϋι.ουργείο 
δέν μπορεί πλέον νά κρατηθή στά ποδάρια του,  ̂ διότι η αντι- 
π ο λ ίτ ε ψ ις  κοντεύει νά τοΰ φέρη ίσοψηφία γιά  νά του κάνη τό 
ίσοζύγιον τή ; βουλής, τό όποιο έστι τό πέσιμό του, αυτα^όε 
ποΰ λένε ή ίιπουργικαίς εφημερίδες είναι παπαρδέλαις, ..ώς 
δέν εχει άνάγκη, γ ια τ ί όχι μόνο άνάγκη εχει, αλλά καί σφ ι,ι· 

Φεϊ’δι κολωβό ποΰ σ’ έφαγε κακόμοιρε Τρικούπη. Μωρέ πα -̂ 
ρατήσου, καί πήγαινε «την Λόντρα τής Ά γγλ ιτέρ α ς εκεί που 
«έχουν προικισμένο και οί ομογενείς, γ ια τ ί δέν είνκι παρα- 
δοξο όταν πέσης καί δοΰν τής φοβεραίς καταστροφαίς  ̂ ποΰ ε- 
φερες στό έθνος μέ τήν μονομανία σου μέ τό πώς βΰ τα ξερεις 
δλα, νά τήν πάρουν πίσω.

O w v
ίΟΛε νά παντρευτή ό Ναστραδήν Χότζας καί έκανε δλα προ
ετοιμασία προσκάλεσε και έναν μάγειρα πρώτης τάξεως 
γιά  τό π ιλάφι καί έναν καφετσίμπαση, τοΰς όποιους ακριβο
πλήρωσε άπό τήν προίκα της γυνάΐκάς που.

Τό βράδυ σάν τελείωσε ό γάμος τοΰ γύρεψε ό μάγειράς τα 
τσουκάλια ποΰ Θά μαγειρέψη, γ ια τ ί δέν ύπαρχε κάνένα, δέν 
πειράζει είπε ό Χότζας, δέν βλέπεις έπί τοΰ παρόν ποΰ είμα
στε σέ ακαταστασία άλλη φορά, τό ίδιο είπε και στόν κα- 
οετζή ποΰ δέν είχε οΰτε ένα καφόμπρικο νά τοΰ δώση.

Ό  μΰθος δηλοΐ, δτι έτσι καί τό υπουργεΐον Θέλησε νά 
κάνη φιγούρα μέ τοΰς γάλλους στρατηγούς καί ναυάρχους, καί 
τώρα, ό μέν στρατηγός τοΰ γυρεύει στρατό νά γύμναση και 
τοΰ λέει πώς κάνει κρύο καί δέν κάνει νά προσκαλέση πολΰ 
στρατό γιά νά μή κρυολογήσουν, δπως καί είναι τετρακόσοι 
σοΰ λέει ό άλλος στό νοσοκομείο, καί καθώς παν, όέν είναι 
παράξενο νά μεταβληθοΰν οί στρατώνες σέ νοσοκομεία, επίσης 
κα ί ό ναύαρχος τοΰ γύρεψε ένα καί μόνο πλοίο νά εςοπληστη 
πρός τό παρόν γιά  νά κάνη γυμνάσια, καί τοΰ είπαν οτι όέν 
έχουν πλήρωμα ούτε για  ένα.

Βοέ διαόντρου κουλούκια, δέν ντρεπόσαστε λίγο ; Ά μ  τ ί 
τοΰς* φέοατε τότε γιά  νά μας κοροϊδεύουν καί μας ελεεινολο
γούν σάν τόν Χότζα ποΰ χωρίς νά έ'χη τ ίπο τα , ήθελε κα ι φι- 
-‘,οΰρες ; Στό διάολο.
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Τ ό
δημοτικό σχολείο τών κοριτσών στή Κέρκυρα τόχβυν γ ιά  φι
γούρα, γ ια τ ί λέει δέν υπάρχει κάμμιά πρόνοια άπό τήν διευ
θύντρια, ή όποία κοντά στά άλλα ξελαγιάζει καί τής άλ- 
λαΐ£ καί τή : πέρνει στήν κάμαρα καί κάνουν γλυκαΐς κουβέν
τ ά  άπ ’ τό πρωί ώς τό βράδυ. Ή  άλλη πάλι ή κυρά δα
σκάλα Α γα πη τό  άμα έχει συνάχι κάνει δέκα μέραις άπουσία 
γιά  τήν αρρώστια της, καί ή άλλη πάλι ή κυρά Φροσύνη δέν 
δείχνει στά κορίτσα εργόχειρα, γ ια τ ί λέει δέν ξέρουν νά βά
νουν' βελωνιά καί δέν θά βγάνη εκείνη νά μάτια της νά τά 
μάθη, άφίνομε πλέον ποΰ τό καλαντάρι δέν λε ίπει άπό κον
τά τους, γ ιά  νά βλέπουν, ποιοΰ άγίου έχομε κάθε μέρα γιά  
νά μή κάνουν μάθημα.

Νά δασκάλαις νά προκοπή. Ά μ  δέν φταίνε αΰτα ίς τ, κυ^ρα- 
ντουντοΰκε; δσο ό Δήμαρχο; ποΰ δέν βλέπει τί γ ίν*τα ι. "Ε
χει, βλέπετε, κ ι’ αΰτός ό άνθρωπος τής μεγάλαις σκοτούρες 
σάν τόν δικό μας καί δέν εύκαιρα νά ρίξη μιά ματιά καί στδ 
σχολείο, ποΰ κατάντησε ν.ηφηναριό τών κυρά δασκάλων. Δέν 
ντοεπόσαστε κακομοίρες δέν ντρεπόσαστε ποΰ καταντήσατε
ν ά ' σ ά ς  βάνουν στόν Παλ/ίάνθρωπο. Φτοΰ καί σάς συχαμένες,
ποΰ νά μή σώσετε ποτέ νά δήτε στο πλα ϊ σας ανδρα.

Κ α λ ή
μέρα σας, κύριοι Μουστακιδες.

— Καλημέρα τής αφεντιά σας, τ ι αγαπάτε ;
  "Εχετε μπακαλιάρους καλούς ; Θέλω καλό πράγμα,

διότι νοίκιασα έδώ πάρα πάνω ένα καινούργιο ξενοδχειο καί 
θέλω στήν άρχή νά το συστήσω.

 Μ άλιστα. Πόσαις οκάδες θελετε ;
_  Μά έπ ί τοΰ παρόν βάνετε δέκα οκάδες καί πάλι βλέ- 

ποαε. "Ας έρθη καί τό παιδί μαζΰ νά μάθη και και τό κα
τάστημα καί νά πληρωθή, γ ια τ ί ξεπαραδιάστηκα . στά ψουνια 
τής αγοράς.

Βάζει ό καταστηματάρχης τάν μπακαλέο, τόν πέρνει τ4 
παιδί μπρος ό άγοραστής κα ί πίσω κείνο. Πάνε, πάνε, κόν
τεψαν νά φθάσουν στό άστροκοφτεΐο. Κάνει στόπ τό πα ιό ι, 
γκιοτεύει καί δέν θέλει νά παη.

—  Βρέ έμτρός καί φτάσαμε.
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—  Τίποτα δεν πάω.
Ά π ά νω  στη φιλονεικία νά καί δυό καλοί πολίτες καί ρω. 

τούν τό παιδί τ ί τρέχει καί μαθένουν τήν ιστορία.
—  Ποΰ θά τόν πάς βρέ τον μπακαλέο, που έχεις τό ξενο

δοχείο σου ;
—  Μά νά έδώ πάρα πάνω.
—  Παραπάνω, κέρατά a t, νά καί πάρα κάτι·> νά καί πάρα 

πάνω .
Καί παπαλίζοντας αΰτόν τόν παράχωσαν εις τάς χεΐρας 

τών ανόμων 'Ιουδαίων κλητήρων. "Ητανε άπό τοΰς καινούρ
γιους λωποδύτας, τοΰς λεγομένους κλεφτομπακαλάδες, καί 
προσέχετε σεϊς οί άλλοι οί μπακάλιδες, ώς καθώς νά μή δ ί
νετε καί τής παλάντζες σας ό'ταν καί στη γειτονειά σάς στής 
γυρεύουν, γ ια τ ί οί κλεφτοπαλαντζάδες βγήκαν τώρα πάλι 
στή τρυφερίτσα.καί πολλαίς επιχειρήσεις επιτυχημένες έκαναν.

3£.ύρ(ε
ανταποκριτή, Λαμίας. Βρέ άμάν γιά  τό Θεό, αΰτό τόν λο
γαριασμό δέν Οά τόν στείλης ποτέ ; Μπάς καί νομίζης πώς 
ί; εφημερίδες βγαίνουν της τζάμ πας. Θέλομε, θεοσκοτωμένε, 
γιά  κάθε φύλλο 200 δρ. έξοδα, ποΰ θά τάβρωμε, άν ήτανε 
δλοι καί μάς καθυστερούσαν σάν καί σένα άντίο Λεονόρα. Μά 
τ ί άνθρωποι είστε σεϊς. ’Έχεις σκοπό νά μά; ρίξης κανόνι 
γράψε το μας νά τό ξέρωμε.

Καί σΰ κύριε άπό τά  Τρίκκαλα, μάς παραξέχασες 
τέλος πάντων καί μέ λ ίγα  λόγια ιδοΰ καί τό τελεσίγραφό μας.

«"Η στείλετε παράδες, η είστε μασκαράδες*.

Θ ά
μάθατε δά ό'λοι δ τι έφτασε ό Σουκρή βέης ταχυδακτυλουργο
θαυματοποιός ποϋ κάνει πράγματα, παράξενα, περίεργα τε
ρατώδης γελοιώδη καί ό',τι άλλο.

‘Ο Σουκοής εΐνε στήν τέχνη του άπό τοΰς πρώτους 7αί έχει 
τόσα εΰχαριστήρια άπό τοΰς αΰτοκράτορας τής γης κα ί τοϋ 
βασιλέα μας ποϋ παράστησε άλλοτε στό παλάτι. Α ϊ είπα ά 
φοϋ τόν είδε ό βασιλέας πρέπει εξάπαντος νά τόν ’ό« 
έγώ , τάχα τ ι έχει εκείνος παραπάνω, άνθρωπος εκείνος 
θρωπος καί έγώ . ’Εμπρός.

Λ ίγοι άνθρωποι γ ια τ ί δέν τό'ξεραν καί λ ίγα ις γυναίκες, 
πό τα ϊς όποιας δύο θέλοντας νά κάνουν τόν εΰγενικό καί

κ
ναν-
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(6) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ Ι Σ

ΔΡΕΛΚΕΙΟΝ
Ό  Πλατύσταμνος καί ό Κουρούπης άμα ποϋ είδαν τάν ά- 

•πόμαχο καί μέ πήγαινε στό σχολειό, μάς άκολούθησαν άπό 
μακρυά καί έμειναν άπόξω καραούλι περιμένοντας τ ι θ’ άπο- 
γ ίνη , δταν δέ έγώ βγήκα μέ τά παποϋτσα στό χέρι καί κ ί
τρινος γιά  τό ρεζιλίκι, άμέσως μέ περικύκλωσαν.

' —  Τί έγινε ;
—  Πώς άπόκαμες ;
—  Τόν κακό σας τόν καιρό, νά δλη τήν μπατάγια  τήν έ

φαγα  έγώ, μέ άπόβαλε ό διευθυντής καί μ’ έφτυσε καί μπρο
στά καί σ’ δλους τοΰς μαθητάς. Καί περιμένει τώρα νά πάτε 
Χαί σεϊς.

=  Τί λές μωρέ ; Καί πού μάς είξερε πώς είμαστε καί 
μεΐς μαζύ.

—  Ξέρω ποιός κερατάς πήγε καί τοϋ τό μαρτύρησε ;
—  Βρέ μπάς καί τό μαρτύρησες σύ ;
—  Μά ήστε γαϊδούρια, άν μέ πέρνετε τόσο αφιλότιμο.
—  Καί τώρα τ ι μέλει γενέσται ;
—  Νά τό σκάσωμε σήμερα καί νά πάμε στάς στήλας νά 

^κεφτοΰμε τ ί ποιητέον.
—  ’Εμπρός πάμε.
Στό μισό δρόμο ρωτά ί  Κουρούπη; καί ποιός θά κεράση τοΰς

μή βγάνουν τά γά ντ ι τους νά πιάσουν νά φάν μέ τό χέρι τ*  
γλυκίσματά τους, κατάντησαν μέ τό κουταλάκι πολεμώ ντας; 
νά ταίς ξεφεύγουν καί ρίχνουν τά κομμάτια τους στή γή, ώς 
πού ένα σκυλί πού γλυκάθηκε, έστωντας μέ τό νά μή περίμεν*  
πλέον νά τοϋ τβ δίνουν λίγο λίγο, χύμησε καί τό άρπαξε τής 
μιανής.

Πάν καί τά πιατάκια  κάτω πάν καί τά νε:ά εκτός τή ' 
ντροπής των. Ά μ  καϋμένες γυναίκες σάν δέν ξέρετε νά κάνε
τε τάν εΰγενικό δέν κάνετε καλλίτερα τόν χωριάτη γ ιά  νά μή·. 
γελά ό κόσμος μέ σάς.

 ̂ Τέλος βγαίνει ό Σκουμπρή βέης, μέ τό φεσάκι του καί λέε 
μέ τήν δική τού ρωμαίικη γλώ ;σα .

Κύριοι
Έ γώ  ντέν σάς υπόσχομαι μεγάλα πράγματα νά σάς τά δεί

ξω. Έ γ ώ  Οά σάς ομιλήσω μία όμιλία, δτι δέν είμαι μά*Ός 
και φομπηθήτε καί φύγετε. Αΰτά ποϋ θά σάς δείξω είναι 
τής τέχνης πράγματα μικρά καί μεγάλα.

Ά  τώρα θά σάς δείξω ένα μικρό πρώτα. Πέρνει τό λοιπόν, 
ένα σάλι τό τινάζει τό ξετ ινά ζε ι τό ζουπίζει καί τ ί νομίζεται. 
πώς εΰγανε άπό μέσα; Δυό μισσά βάζα μέ ψάρια καί νερό_ 
Ξυναμπίρ. Δυό κλουβιά μέ καρδερίνες, ξαναμπίρ, έ'να ποντικό 
στό κλουβί. Έρριχνε μπιστόλαις ποϋ τής γέμιζε μπροστά μας 
καί εΰγεναν πουλιά καί φεύγαν. Ά πό  μέσα άπό ένα κλουβί: 
ποϋ ήτανε ντ ίπ  εύκαιρο, πού τό τίναζε μπροστά στόν κόσμο, 
τό πιστολάρισε καί βγήκε μιά περιστέρα καί χ ίλ ια  δυό άλλα·, 
ποϋ ξεκαρδιστήκαμε στά γέλια .

"Άν ξανακάνη παράστασι καθώς είπε 
πάτε γ ια τ ί θά χάσετε.

και το μάθετε νά

"Οταν βγαίναμε μιά γρηά πλακιώτισσα έλεγε; 
—  Ξωρκισμένος νάναι γέμου, αΰτός είνα ι δξι 

Φτοϋ φτοϋ.
ω άπό ’δώ.

προάλλαις πέθανε μιά γρηά ζητιάνα στόν Περαία καί επειδή 
δέν είχε κάνέναν νά τήν θάψη μαζεύτικαν οί γείτονες καί πάτ 
στόν παπάΣπυρο.

—  Παπαγιώργη έλα νά θάψωμε μιά ζητιάνα.
—  Δέν έχω καιρό τώρα θά πάω στά βαφτίσα τού Κου* 

λουργιώτη.

καφέδες. Καί πραγματικώς δλοι είμαστε χειρότεροι καί άπό- 
τό ταμεΐον τοϋ Τρικούπη, έπρεπε λοιπόν νά καταφύγωμε σέ: 
προσωρινό δάνειο. Εν συνοδεία λοιπόν κα ι οί τρεις πήγαμε 
στού Νάκη, άπό τόν όποιον υστέρα άπό χίλιαις δυό παρητηοή*- 
σεις, τ ί τήν θέλομε μιά δραχμή καί τ ί Οά τήν κάνωμε κτλ . 
εΰαρεστήθηκε καί μάς έδωσε μιά σφάντζικα, μέ τήν συμφωνία 
νά τού τήν πάμε ο>ς τό βράδυ.

Τήν πεντάρα άπό τή δραχμή τήν κράτησε γ ιά  τόκο.
Ξεκινήσαμε καί φτάσαμε στάς στήλας, έκεϊ. σάν άγάδες ξα 

πλωθήκαμε στής καρέκλες διατάζοντας τοΰς καφέδες μας σάν 
κοτζαμπασίδες. Μιλούσαν ί; δεκάρες καί μάς έκαναν μεγάλους.

— Έ γώ  ειπε, ό Πλατύσταμνος, άποφάσισα νά πάω στό^ 
σχολείο αΰριο καί άν θελήση νά μοϋ κάνη τά ρεζιλίκι τουτου- 
νοϋ, θά τοϋ χτυπήσω τά βιβλία στά μοϋτρα καί θά πάω νά 
γραφώ στρατιώτης.

—  Δέν πάς νά πνιγής, καλλίτερα, τοϋ απάντησε δ Κουρού- 
ΐς. Ρέ ξέρεις τ ί πράγμα είναι τό στρατιωτικό ;

Τι είναι ; Αν δέν ήτανε καλό δέν θά πήγαιναν τόσοι 
καί τόσοι καλών οικογενειών παιδιά.

—  Μά εκείνοι έχουν τά μέσα καί προβιβάζονται καί γρή
γορα.

—  Ό τα ν  ήσαί ίκανός εγώ σοϋ λέω πώς σέ μιά βδομάδ* 
τό πολΰ είσαι υποδεκανέας.

Καί σέ δυό τρεϊς βδομάδες ταγματάρχης. Γιά νά σοϋ

πης

πω
κάσ·

ώ, άστε αΰτά καί άς σκεφτοϋμε πώς θά ξεκολλήσωμε άπό τή 
ίσπη ποϋ πέσαμε. Έ γώ  λέω νά πάμε καί οί τρείς πρωί πρωί 

στό γραφεϊό του νά τοΰ γυρέψωμε παρντόν.
—  Δέν θά κάνωμε τίπο τα , θά θέληση νά μάς ρεζιλέψη-
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—  Ά μ ά ν  παπά μου, ποιός θά τήν ξενυχτίση άν δέν θά 
-τήν θάψωμε άπόψε.

—  Δέν ξέρω γώ , δτι θέλετε κάνετε.
—  θ ά  σέ βάνωμε, παπά στόν ((Παληάνθρωπο)).
—  θ ά  μοϋ ξουρίσετε τά γένεια σεϊς καί κείνος.
Τέλος τήν σήκωσαν τήν φτώχειά χωρίς παπά μονάχοι ψέλ- 

-νοντες τό μακαρία ή όδός, δταν δέ κοντοζύγωναν στό νεκρο
ταφείο έφθασε καί δ παπαΣταμάτης μεθυσμένος καί μποΰρ 
•μπουρ τήν ξεύγανε τή γυνα ίκα .

Αΰτά συνέβηκαν στό προάστειο τοϋ Περαία Μελετόπουλο, 
έχουν δέ λέει έναντίον τοϋ παπά ώς τρεις καταγγελ ίας καί 
ό .άγιος Μητροπολίτης άγρόν στά χωράφια του άγόρασε. Ώ ς 
πρός τό κενέρι τόν παπά Σπϋρο τ ί νά τοϋ πή τινάς άφοϋ 
πλέον άποχτηνόΟηκε.

^Βωφρονιστήρεον
Κεφαλληνίας. Έ κεϊ δ επιστάτης Διονύσης Φορέστης Τυπάλ- 
δο; δ ΐν κάνει κάνενοΰς εΰκολία άν δέν τοϋ πάν χήνες, γ ά 
λους, κατόπουλα, γλυκό κρασί (βρε, βρέ, αΰτός είναι καλο
μαθημένος), καί ό'σοι δέν έχουν νά τόν ταϊσουν καί πάει κά
νείς συγγενής τους νά τοΰς δη, τοΰς λέει άει σικτήρ άπό δώ.

At καί τώρα, κύριοι, φυλακωμένοι καθώς καταλαβαίνω , 
πρέπει είς'τό  έξης νά πάψετε τά γραψίματα, γ ια τ ί τίποτα , 
κάμμιά διόρθωσις δέν γίνεται· άλλά καί χειρότερα θά σάς 
κάνουν, έδώ πλέον κατάντησε τυραννοκρατία, ©οβοκρατία, 
τραμπουκοκρατία καί άπελπισία.

Έ κ ε£
οτό Βαρβάκειο ποϋ έγινε τό φανάρι μιά οικογένεια κατάντησε 
τό μέρος έκεϊνο αποθήκη τών σκουπηδιών της ένώ τά κάρρα 
περνοϋν άπό κεϊ, ίσως ή κυρία δούλα της θά είναι κάμμιά 
πριγκιπέσα καί δέν καταδέχετα ι νά εχη κουβέντες μέ σκου- 
πιδιαρέους παρά μέ τά ξαδερφάκια. Ά μ  μήπως μιλά καί ή 
άστυνομία αΰτή ;

: ψ κ *
καί ή Τρίπολις τοΰς παλαβούς της, αΰτή δέ είναι μία οικογέ
νεια Κολόκα ονομαζομένη, άπό ένα σωρό άδέρφια, τά όποια 
έκεϊ λέει στά υπόγεια πού πηγαίνουν στό γλυκότσουχτο συ

μπροστά σέ δλους τοΰς μαθητάς, είναι σκυλάνθρωπος, θά γυ- 
ρέψη άκόμα νά τοϋ πάμε καί τοΰς κηδεμόνες μας καί έτ«ι θά 
γίνωμε τρις φοραίς χειρότερα ρεζίλιδες. Καί δλα αΰτά , εξα
κολούθησε νά λέη ό Πλατύσταμνος, προήρθαν άπό σένα γ α ϊ
δούρι ποΰ κάθισες καί σ’ επιασαν σάν κούτσουρο. "Ετσι μοΰρ- 
χεται νά σοϋ τινάξω τόν καφέ στά μοϋτρα νά μάθης γνώσι 
καί γιά  νά μάθης άμέσως, σοϋ λέγω  άπό τώρα πώς δέν σοϋ 
τόν πληρώνω καί κάνε καλά μέ τάν καφετζή.

"Αμα ποϋ άκουσα εγώ  αΰτή τήν φοβερή φοβέοα, τά γ ύ 
ρισα καί τοΰς είπα.

—  Ρέ παιδιά , σάς χωράτεψα, καί επειδή εμένα άληθινά 
μέ άπόβαλε θέλησα νά σκάσετε καί σεϊς ένα κανονάκι γιά 
νά κάνωμε παρέα καί νά τά πούμε καί λίγο σήμερα ποϋ είνε 
λιακκάδα.

—  Μωρέ αλήθεια; Ά ν  δέν μάς κοροϊδεύης θά σέ κείά- 
<τωμε καί ένα κουλούρι.

—  Μά τόν Θεό. Καί δέν μοϋ λέτε άλνιθεινά έσεϊ; μέ τής 
δικαίς σας πώς τά πήγατε σήμερα ;

— ‘Η δίκη μου, είπε ό Κουρούπης, μοϋχε κρεμάσει μοϋτρα 
για τί τής γύρεψα ένα φιλάκι προχτές τά βράδυ. Σήμερα δέ 
μοδλεγε, πώς δέν έπιθυμά νά εχη πολλαίς σχέσεις μαζύ μου, 
διότι ό έρωτάς μου δέν ήτανε αγνός καί άδόλος, άλλά άπό- 
βλεπε σέ άλλους σκοπούς.

=  Καί τ ί ήθελε νά κάνετε τό άμ.όρε μόνο μέ τά μάτια ; 
Δέν τής έλεγες πώς πέρασε δ καιρός τοϋ Πλατωνικού έρωτα, 
τού άχ, καί τοΰ βαχ καί τά ραβασάκια, καί ν’ άγαπά ό ένας 
μιά δέκα καί είκοσι χρόνια καί νά ψοφούν καί οί δυό χωρίς

κατορθώσουν τίποτα .

νέλαβαν μιά μεγάλη ιδέα νά φτειάσουν καί στή Τρίπολι τώ 
μπάνια τού Δαμασκηνού κουβαλώντας τήν θάλασσα άπό τό· 
Ναύπλιο 12 ώραις δρόμο, ό άλλο« πάλι ό ζουρλοδήμαρχος. 
των τούς κοροϊδεύει πώς θά τοΰς φτειάση γκάζ.

Νά Τριπολίτες άρχιψεύτιδες μιά φορά καί δχι σάν τοΰς ά λ 
λους τοΰς συμπολίτες τους ποϋ σέ παζάρι δεν εννοούν ν’ άφή
σουν άνθρωπο άγέλαστο.

’Έ τσι ντέ, μέ τής πονηρίαις σας, νά ποϋ καταντήσατε, κά- 
ριοι Τριπολιτσότες. Νά άλληλοκυροϊδευόσχστε. θ ά  σάς φέ
ρουν δχι γκάζ καί θάλασσα, άλλά καί τήν Άκρόπολί μας αυ
τού, νά πέση ολη ή δόξα τής Α θήνας καί τήν πάρετε σεϊς 
κοντά στήν δόξα τών άρχιψεύτιδων ποϋ είσαστε.

Σμύρνης τόν Βουτζά έχει ό Πώρσερ σταθμάρχη έναν κάποιο 
Σαοερουτέν ό όποιος είνε ένας άνθρωπος, ποϋ μόλις άκόμα 
χτές έγινε άνθρωπος, καί θέλει νά θεορεΐ τοΰς άλλους άνθρώ
πους πώς δέν είνε άνθρωποι καί τσακώνεται μέ δλοας γ ι*  
τό τίποτα .

Νά κάνης φρόνιμα σταθμάρχη, άκούς, καί μή ξέχασες τόν 
καιρό ποϋ έκανες τόν σιδηρόδρομο καβάλα άπό πίσω γιά  νά 
σέ πάη *τή Σμύρνη καί έκανε ό θεοδωρής πώς δέν σέβλεπε.

’Ήθελες λοιπόν ν ’ άκούσης τά σκολιανά σου καί σΰ, ιδοΰ 
ακούσια καί γίνε άνθρωπο; νά ί,έρνεσε σάν άνθρωπος καί δχι. 
σά γομάρι.

Ά  γ-.ο
όώ καί καμποσαις μέραις τό γκαρσόν ό πρόξενος τής Τουρκίας 
άνοιξε στάν Περαία σουαρέδες, δπου γ ίνετα ι τό μάλε βράσι, 
άπό ντεμουαζέλες, ντεντάμες, ντενταμούκλες, γρν,αίς ώς καί 
μαυροφορεμένες χήρες.

Βρέ γκαρσόνια τής ’Αθήνας τ ί κάθεστε, δέν βλέπετε νά μι- 
μηθήτε τό παράδειγμα τοϋ κΰρ προξένου καί ν’ ανοίγεται καθ
ένας στής κάμαρες σας σουαρέδες γκο ρσονέζικους.

Καί τ ί Οά δοΰν τά μάτια μας ακόμη, δέν φταίει δμως ό 
γκαρσενοπρόξενος όσο μερικαίς κυρίαις ΙΙεραιώτισσεί, ποϋ κα ί 
στά μεγάλα σπήτιατοϋ Νεκροταφείου άν τής προσκαλέσουν θά 
πάν φτάνει νά χορέψουν. Δέν ντρέπεστε, κακομοίρες, νά κάνετε 
σάν λυσσασμένιας ώς καί γιά γκαρσόνικους χορούς.

—  Δέν πέρνει άπό λόγια, φαντάσου ποϋ οΰτε τό χέρι της 
δέν θέλησε νά μού δώση, τής γύρεψα ενκ τραντάφυλλο πόϋ 
κρατούσε καί τό μάδησε καί μοϋ τδρριξε στά μοϋτ:α καί 
τέλος πάντων καθαρά καθαρά οΰπε νά τρα ίηχτώ , γ ια τ ί 
άν τήν ξαναπειράξω Οά τό πή στ’ αδέρφια της. Τής γΰρισα 
κ’ έγώ τής π λά τα ι; τήν περιφρόνησα καί έφυγα.

νά τής ξαναμιλήσης τής βρωμουσας. Μωρέ '« ι
ό Πλατύσταμνος, γιά κάνε πώς τήν πεοιορο-

μέ χέρι σά/ μικρά παιδιά. Τό βράδυ Οά κάνωμε τή βόλτ 
μας άπά τό πίσω μέρος τού πάλατιοϋ. Ψυχή μου. Τί έχει νά 
τραβήξη οΰτ’ εκείνη οΰτ’ έγώ τό ξέρω,

—  "Αμ τί θά κάνετε μέσα στό δρόμο σέ τόσους άνθοώπους 
μπροστά.

— Βρέ ποϋ ξέρετε σεϊ.;. Ξέρετε σεϊς τί θά πή λαθραία, 
πράγματα, νά έτσι πεταχτά στόν άέρα τσιμπολογήματα καί 
κανένα μάτσι.

— Ε κείνη  σοϋ πρότινε νά πάτε περίτατο; Κύτταξε καλά, 
κακομοίρη, νά μή σέ ξεμοναχιάσουν έκεϊ κ ε ί σοϋ μετρήσουν» 
τοΰς τόκους κα ί τά επιτόκια τών τσιμπολογημάτων σου.

—  Έ γώ  θά πάω -καί ο,τι βρέξει άς κατεβάση.
Ά π άνω  στή κουβέντα νά καί πλησιάζη ενας κλητήρας καί 

έ'νας πολίτης καί φωνάζουν τοϋ Πλατύστημνου νά σ η κω θη  
ποΰ θέλουν νά τού ποΰν κάτι.

—  Στάσου τοΰ είπαμε μεΐς, πρίν φύγης πλήρωσε τοΰς 
καφέδες. Μεθαύριο τά συμβάντα.



άδερφέ δήμαρχε, στείλε μωρέ γιά τόν θεό νά διόρθωσης τόν 
δρόμο κ ε ΐ κάτω στά ληοτρίβια, άνοιξαν τά πηγάδια αθεόφοβε 
καί πάν νά σκοτωθούν άνθρωποι καί ζώα, Μά κατάντησε 
πλέον άνυπόφορος αΰτή ή άμεριμνομέριμνά σου, αν βαοέθηκες τό 
δημαρχιλίκι παρατήσου καί διώρισε εμένα νά καταστρέψω σέ 
μια μέρα όλους τους ίρόμους, όπως καί εινα: καταστραμμένοι, 
καί ετειτα  νά σοΰ πώ κόπιασε τώρα καί φτειάστους, όπως καί 
τώρα ίέ ν  τοΰ: φτειάνεις. ’Αηδία πλέον αΰτοί οί δοόίΛοι. 
Α ηδ ία . 1 1

Μ*

Κ λ ίνε τε  γόνατα  ε ις τό  εσοζύγιύ μ.ου jxk 
55 Ο έ χ ΐτ ο μ μ ύ ρ ια  χατω.

Κ  ύρ«ε
Διονύσιε Άβούρη εργολάβε του δήμου Ή λ ία ς , σοΰ λένε μωρέ 
πίός σουφροποιεΐς στά μέτρα κα ί τό ένα τό κάνεις δύο, πρός 
οφελος εννοείται τής δεξιάς σου τσέπης, διότι στήν αριστερή 
βά^,ε-ι; όσα καΟνστεράς άπό τοΰς μιστοΰς τών φτωχών έργα- 
Tom Τι διάολο: σας πήρε φέτος εσάς τών εργολάβων νά λυσ
σάζετε τή χτωχολογιά . Χα'ί'ρι νά μή δήτε καί νά τά φάτε 
στο στρώμα, όσα κλέφτετα , σουφραντζίδες τοΰ διαβύλβυ.

Λ ο. Λ ό γ ο ς
Δουζινα στη βουλή περί Ναυστάθμου καί περί πολλών άλλων. 
Αμ.* ποϋ άνεβηκε στό βήμα φωνάζει ό Στεφανίδης.

Οχου, μάς έπιασε πάλι ή λίμα ποΰ θά μάς φάη όλον 
τ6ν προϋπολογισμό.

A wtyra i, .—*0 προϋπολογισμός δέν τρώγεται, τόν "τρώτε 
σείς.

Σ τe y a t i  h jr .— Μωρέ άει στό διάολο.
4υυζί>·α<;.—Νά πάς σΰ.
Π ρόωρος.— Ησυχία, κύριοι, μή διακόπτετε.
Λ ηιιητρακαχης .— Τί νά μή διακόπτουν τόν άνθρωπο, άφοϋ 

«εΤς δέν τόν αφήσατε οΰτε ν’ άρχίση. Μίλα βρέ άδερφέ καί 
ως τό παωΐ.

Λ ονζΙνας.—Κύριοι. Ο: αρχαίοι εΐχον άλλας ιδέας περί ναυ
στάθμων καί πλοίων, ί ιό τ ι εκείνοι ανάγκη άπό ναύσταθμον 
οεν εΐχον έστωντας μέ τό νά έσουρναν τά καράβια του; όξώ 
και τα  έμπαζαν μεσα στα σπίτια τους τοΰς νεοσοίκους.

Σ ιεφ . Και χωρούσαν μέ τά κατάρτια ;
doo<_. Ιοτε περιεκύκλωναν μέ δυο βόλτες σχοινιού πα- 

λαμαρι τα στόματα τών λιμαν.ών καί ετσ ι ό εχθρός δέν μπο- 
.ροϋσε νά μπτ, μέσα.

ΜάνζαΛος. —  Καί όέν τοΰς ερριχναν κανόνια ;
Λονΐ,. Ναι μάλιστα ; σάν εκείνα ποϋ έρριχνες καί ρίχνεις 

καί σΰ σέ καμπόσα μπακάλικα. Οί άρχαΐ·ι έστωντας μέ τό 
να επλεον μέ τά κουπιά δέν είχαν ανάγκη νά ευοουν τάν α τ
μό, £ν καί τόν σιδηρόδρομο τόν είχαν βοή καί μάλιστα ήτανε 
σέ μεγάλη χρίσι στά λατομεία τής Πεντέλης, τά όποια εκ·υ- 
ααλοϋσαν τά ανδράποδα σούρνοντας τόν τροχίοσιδηρόδρομο, 
ωστε τόν τοτε μποοοϋμε νά τόν ώνομάσωμε πολΰ ν.αλά άν- 
δραποδοσίδηρόδρομο. Αΰτά τά  ανδράποδα. .

αν^Ρά "0^0ί ανδραπόδων θά μάς μιλτστ» 
ε ’ Κα*° ΧΡ^ο νάχης κ ’ εκείνοι ποϋ σέστελναν.

Οέλεε νά κοίμηθί} άλλα «οΰ νά χλείσν] μ,άτι

Λοι£. "Αν ζοϋσες τότε στήν εποχή εκείνη θά ή*ουνα τό 
καλλίτερο μουλάρι, άνδραποδίστικο. Λοιπόν, κύριοι, τοΰς άο- 
χαίους ναυστάθμους, ένεκα τών σπιτιών ποϋ είχαν κα ί έμ
παζαν τά πλοία μέσα μπορούμε π·λΰ καλά νά τοΰς όνομά- 
σωμε σπ ιτάλ ια ........

Σ τεγ .— Μωρέ, σώνει, στόν Θεόν σου, σώνει μωρέ, σοίνει ποΰ 
νά πάρη ό διάολος τήν κούνια ποϋ σέ νανάριζε.

ΣταμοΰΛης.— Αΰοιο παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, νά κάνετε 
άγιασμό, γ ια τ ί έδώ μεσα μά? μαζοψαν απόψε όλους στοΰς 
δια βόλους.

J o i& ra s .— Άοιβάρομεν λοιπόν μέ μία τριήρη άπό τό Φά
ληρο καί φτάνομε εις τόν Άράπη τόν ναύσταθμο. Τ ι εΣναι 
έδώ αΰτά τά  όποια βλέπετε, είναι σταθμός εΐναι η ερείπια; 
Λ .μένος η πέλαγος ;

Σ τεγ .— Πέλαγος μωρέ ποϋ θά σέ πνίξη πέλαγος, σκυλο- 
π\ίχτη πέλαγος.

"Αμα πού είπε αΰτά ό Στεφανίδης σηκώθηκε καί έφυγε καί 
μαζύ μ’ αΰτόν καί μεΐς εν δε δέν ξέρομε 7!«ρα κάτω τ ί ε ίπ ε .

Ηένα γράμ.μ.ατα.
Ό  Τζουάνες ό Ξενόπουλος ποϋ είναι στή Σμύρνη στό κατά

στημα τοΰ κ. Βασέλ χρωστά καί δέν πληρώνει τόν I. Δ. Λου- 
ράνδο, έπομένως τού λέει πώς είναι ένα γουρούνι, εις τρόπον 
ώστε καί άν ηχε σκοπό νά τοΰ τά πληρώση, τώρα ποΰ τόν 
είπε γουρούνι 5έν θά τό κάνη γ ια τ ί τ ι φιλότιμο γυρεύετε άπό 
ένα γουροϋνι.

« Κ  ^θίοινή υποδοχή  τών τρ ιώ ν νέων άντε* 
πολετευομ.ένων βουλευτώ ν στή βουλή ί 

Ε ίς τό Φ ω τογραφείον
τοϋ κ. Κ . Δημητρίου ποϋ εΐνα ι κ ε ΐ στούς άγιους © άδωρους α π ένα ντ ι στο 
γερμανικό φοΰρνο, φωτομουτσουνίζονται ΔΩΡΕΑΝ, δσοι κα ί οσαις μασκ*" 
ραδιασμένες ποΰ θέλουν φορεϊ έλλην ικά  κοστούμια, ηγουν ενδυμασία ις ση
μ ειώ σετε, δτι ό φωτογράφος του ε ίνα ι ενας άπό τοΰς αρχαίους πρωτοερ- 
γά τα ς τοΰ κ. Μ ωρσίτη κα ί φωτομουτσουνίζει βασιλικά . Έ γ ώ  Οα βάνω 
μια σκούφια συφναίϊκη  καί θά πά ω . Λοιπόν Ικεϊ φωτογραφία δ ω  ρ ε ά ’< 
σοϋ λέει ό α λ λ θ ; κα ί στεκόσαστε ;


