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ΔΙΑΦΟΡΑ.
Τ άζατε, δέν «άς τάλεγα  ’ γώ ; Δέν τήν έχει, τό υπουργείο, 

•δέν τήν έχει, δέν τήν έχει, ήγουν τήν απαρτία νά χίντι μό· 
νας του δ Τρικούπης βουλή σάν τήν βουλή τών Φελλάχων.

Μά κι’  αυτός κακός μασκαράς άλλά καί μεΐς πιό κερατάδες. 
•θά. τόν ρίξωμε.

Ί 1
Νέα ’ Εφημερίς έγραψε πώς ό Κοσσονάκος μας προφυλακίζεται, 
διότι ή έναντίον αΰτοϋ καταγγελία», ώρίμασαν. "Εχει τό γοϋ. 
στο νά τόν παν στό ''E yτο. "Αμ θά βρεθή τρόπο; νά βολευτούν 
τά πράγματα. Κανένα μπαλοματάκι θά βρεθη.

"Ο λβε
οι βουλευταί μας είναι 243 . ’ Α π’ αυτούς τρεις τέσσεροις είναι 
άόύνατο ν* παρουσιαστούν διότι έ^ουν διάρροια, ένώ μερικοί 
άλλοι ποϋ έχουν κόψιμο θά έρθουν. Βγάζοντε; λοιπδν τήν 
ντάρα μας μένουν τά άποσκύβαλλα ήγουν βουλευταί 231. 
Ο: άντιπολίτεψις έχει 114 κουκκιά βαρβάτα καί τό υπουρ
γείο/ 125 σκωλικοφαγωμένα, πέντε κουκκιά άν τοϋ οαμε ά- 
■κόμα τόν φάγαμε κΓ αΰτόν, ά-φοϋ μας ίοαγε κι’ αΰτός ώς 
τώρα τό κεφάλι μας.

H
πυρκαγιά τοΰ πυριδοποιειου κάμμια Οζί μοϋκανε 
πωσι, γ ια τ ί τό είχαμε προγραμμένο πώς θά γίνη αΰτό τό 
κακό, παράξενο μόνο μοΰ φαίνεπ*'., πώς έκεΐνοι ποϋ διοικού
σαν τούς πυροσβέστας καί ευζωνας έδηλείασαν να πεο/ωθή
σουν, ώς ποϋ δυό πολίτες κάνοντας τόν σταυρό τους έρρίχτη- 
**ν έμπρός.

*£«,1
οί δύο αΰτοί πολϊ τα ι ποϋ πήγαν νά θυσιάσουν μέ κίνδυνο της 
ζωής των τήν ζωή τόσων πολιτών, ονομάζονται Γ ιώηγιος Κ . 
Μίχάτιου,ίος καί ΝιχόΛαος ΧρηστουΛάζης. Ευγε εις τοί)^ ιη -  
τη·*ς τής Νεαπόλεως καί τών άλλωνώνε τίποτα ποϋ πήγαν

υστέρα σά ζαρκάδια άπό πίσω τους. Ά λ λ ’ άς nvat, άς τοίκ 
πούμε καί αΰτώνε μπράβο, γιά  νά μήν ήναι παραπονεμένοι.

Έ ν α
πράγμα μόνο θέλαμε νά ζέριομε, δ στρατός είναι η δέν είναι 
προωρισμένος παντού καί πάντοτε καί σέ πάσα στιγμή νά 
ύπερασπίζεται οχ: μόνον τήν πατρίδα άλλά κα ί τήν ασφάλεια 
τών πολιτών θυσιάζοντας τήν ζωή του; Γ ια τ ί λοιπόν οί κύριοι 
έμειναν μέ σταυρωμένα χέρια άπό μακρυά ποΰ άν έπερνε ή 
μπαρρύτη φωτιά δεν θάμεινε οδτε ρουθούνι άπ ’ αυτούς.

"Ετσι λένε καί κελεύουν οί στρατιοτικοΊ νόμοι ;

« α
πήτε καί τώρα άπό τόσβις μέραις ξύπνησα νά σάς γράψω 
αΰτά . Ναί μάλιστα. Γ ια τί περίμενα νά δώ τ ί παπαρδέλαις 
θάγραφαν άλλαις εφημερίδες, δπως κ ’ έ'γρ*ψαν, δτι δ δείνας 
άνδραγάθησε, γ ια τ ί πέταξε μιά πατσαβοίρ* άναμένη, κα ί δ 
τάδες, γ ια τ ί καθότανε άπομακρυά καί φυσούσε μέ τό στόμα νά 
τήν σβύσ·£. Μεθαύριο τά καθέκαστα καί περίεργα.

Χ ώ ρ α
συμπολίτες νά περιμένετε νέαις καί βαρβάταις πυρκαγιαίς, 
γ ια τ ί δ Πετρέλαιος Τρικούπης έδωσε τήν άδεια οί εργολάβοι 
τού πετρελαίου νά στήνουν καί έστησαν στά κεντρικώτερα μέρη 
τάς άποθήκας τοϋ πετρελαίου των. ’Εμένα δέν μέ πειράζει 
κα ί άν καή δλη ή Α θήνα , γ ια τ ί πάω καί κατοικώ κάτω μέσα 
σέ κάνένα ψαριανό καράβι, υδραίϊκο, σπετσότικο καί τά λοιπά 
άλλά νά δοΰμε σεΐ; τ ί θά γ ίνετε, καί πρό πάντων σεΐς οί 
γείτονες ποϋ έχετε τάς πετρελαιοαποθήκας κοντά σας ποϋ δέν 
κάνετε ουτε μιά αναφορά στή βουλή, γ ια τ ί άν τήν κάνετε 
στόν Πετρέλαιο θά πάτι χ«μένη, δπως πλέον είναΛ χαμένος κι’ 
αΰτός.

Έ ν α ς
άπό τοΰς καλλιτέρους μας Είσαγγελιόρνιους είναι καί της Ά ρ 
τας. Αΰτός χωρίς νά πονοκεφαλά δένει καί λύνει σάν κατής, 
καί είναι άπορίας άξιο πώς δέν τόν έφερε ώς τώρα ’ ίώ  δ Πε- 
τρέλαιος, γιά νά άναμορφώστ, τους δικαστάς σέ μπασιμπου- 
ζούκους.



Μιχρά. διάφορα
*0 πρόεδρος τής Αμερικής μας γύρεψε καί τοΰ στείλαμε 

ψάρια μπαλσαμωμένα γιά τό μουσείο καί τώρα θά μάς «τείλη 
χαΐ κείνος τά ψάρια τ ις  Αμερικής μπαλσαμωμένα, Ψάρια.

'Ο  κ. Χρηστάκης Έφένδης ( χ  μέσ’ τό έφενδιλίκι του
καί τόν κάνω μόνον Χρηστάκη Ζωγράφο) κατάθεσε στή: 
τράπεζα 8 χιλιάδες λίρες στερλίνες γιά νά τυπόνουν οί γραμ- 
ματυφλοί μας βιβλία τών αρχαίων προπατόρων μας. Γιά τέ
τοιους ομογενείς ποΰ σκορποΰν τής λίρες σάν ij χήνες τ ’ αΰγά, 
ποιός μιλά.

Ό  χορός ποΰ έγινε στό παλάτι τών παί<)ω>· κόντεψε νά γίν·/ι 
τών ά ν δ ρ ο π α ί δ ω γ ,  γ ια τ ί, άντίς γιά παιδιά ήτανε 18 χρονών 
ταρντάνες καί ταρντάνιδες κα'ι πώς δέν έτράνταξε τό πά
τωμά είναι θαύμα. ’Ώ , θεέ της Ελλάδας, μάς κοροϊδεύεις 
καί σΰ, η ήθελες νά δής καί τά τροφαντά.

Γ ράμμιτ*.
Λ αμ ίας . Έ νας μονόφθαλμος, (πού δέν θέλομε νά ποΰμε τό 

ονομά του) άρραβωνιάστικε στό χωριό του τήν Μαριγώ της 
χήρας πεθεράς του Σοφίας καί έτσι είχε δυό ·νυναΐκες. Πάει 
καλά . Ά λ λ ά  μετά ταΰτα  τήν μέν αρραβωνιαστικιά του τήν 
φαρμάκωσε τόν δέ κουνιάδο του τόν σκότωσε. (Έ δώ δέν πάει 
καλά .) Καί ζή τώρα μέ τή χ^ρα πεθερά του.

Κάθε λόγος καί κάθε σχόλιο κα'ι κάθε παρατήρησις είναι 
•πλέον περιττή και ευχόμαστε και δλοι οί άλλοι νά μιμηθοϋαε 
τό παράδειγμά του πρός δόξαν τνίς ελληνικής ηθικής.

Έ
μπυραρία ποΰ είναι στά Χαυτεΐα τοΰ Ν. Γιακουμά δέν ενν*’· 
μπύρα άλλά γεμάτη γυναίκες, παρακαλοϋμε αΰτόν ποΰ μάς 
παραπονιέται γ ι ’ αΰτό τό κακό, νά μάς πή σέ ποιά μπυραρία 
δέν υπάρχουν γυναίκες, εννοείται ά π ’ αΰταίς τής λεγάμενε; 
πορνομπυραρίαις. Οΰκ έστι έλπίς σωτηρίας καί μή χάνε*τε.

0) ΤΠ Ο Φ ΤΑ Λ ΙΣ

ΕΝΑΣ ΜΑΣΚΑΡΑΣ
j

Ό  Θόδωρος Πετειναρόπουλος είναι άνθρωπος ώς σαρζντα- 
οχτώ χρονών καί κάτι.

Ε ίναι κοντός καί χοντρός και λίγο στραβοπόδης. Είναι α 
λέγρος δμως άνθρωπο;, άνθρωπος τοΰ κόσμου, κατεργάρης προί- 
της, άφοΰ δά κατάγετα ι καί άπό τή Δημητίάνα, φοροϋίέ 
φουστανέλλαι; καί δέν είναι πολύς καιρός ποΰ έβανε φράγκικα.

Τοΰ πανταλονιού του τά σκέλια πηγαίνουν άνω κα ί κάτω , 
τό ένα καλαμοβράκι του φτάνει'ιώς τή γή καί τό γυρίζει, καί 
τό $λλο είναι μιά σπιθαμή άπάνω άπό τό τακοΰνί του, δταν 
τόν, ρωτούν δέ, γ ια τ ί δέν τό διορθώνει νά τό κοντίνη σάν καί 
τ ’ άλλο, έλεγε πώς κ’ έτσι περνά, τδχει δέ έκεϊ τό περισσευ- 
ούμβ^ο τοΰ πανταλονιού, γ ιά  νά τό βλέπτρ ο κόσμος, δτι αΰτός 
τό πράγμα γ ιά  τό πανταλόνι τό πήγε σωστό καί ό μασκαρο- 
ράφτηςίτοδ τδφτειβσε άθλιο καί ελεεινό.

*Η αλήθεια δμως είναι ή έξης. Ό τ ι επειδή αΰτός ώς Δη- 
μητίανίτης άπό νεότης είξερε τό ράψιμο τών παπουτσών έσκέ- 
φθηκε χάριν οικονομίας νά τό ράψη μονάχος του, όπως καί 
τδκοψε δανεισθείς έ’να πανταλόνι ένούς φίλου του, άπάνιυ είς 
τό δποίο έκοψε άχνάρια, καί άπάνω είς αΰτά τό πανταλόνι 
τβυ, επειδή δέ δ διάβολός τδφερε τό πανταλόνι τού μέτρου 
νά ηναι δψηλού τό ανάστημα άνθρώπου, . ό Πετειναρόπουλος 
έβαλλε ψαλλίδι καί £κοψε τό ί'να πανταλονίκι, δσο ήτανε τό 
fUi^dV ίλεινου καί έπειτα , άφοΰ τήν y * l  δέν εύγαινε
τό πραγμά, γιά τ ’ άλλο άπαφάσισε νά τό φορέση δπως κ ι’ δπως.

Δέν ξέρ ομε άπό ποιόν φίλο του έπρομηθεύτηκε £να καπέλλο 
3ΐαί τδδωσε καί τδβαψε, επειδή δέ τοΰ ερχότανε στενό έλ»·-Ί

Πρό*
τόν Ε. θ .  Μιναράκη ε:ς .Άλεξάντρα, αΰτά ποΰ μάς γ ρx τs 
γ ιά  έναν ποϋ αγάπησε μιά μπυραδόρα Ιβραιοπούλα καί έλεγ; 
πώς θά βαφτιστή ίβραίος νά τήν πάρη καί τά λοιπά, καί τού. 
δωσε τά παποΰτβα στό·χέρι ό Ραβίνος δέν είναι γιά γράψιμο.

Προσέχετε δέ πραγματικώς άπό αΰτή τή νέα λέρ* καί δυσ- 
ωδεία ποϋ σάς κολλήθηκε «ΰτ·ύ διότι είναι δπως τήν λέτε, 
καί κάτι παραπάνω.

Α π ο
τό Τσιρίγο. Ό  Νικόλαος Ραβίλης είχε ένα χωράφι σπαρ
μένο κριθάρι καί πήγε ένούς φτωχού Πατρικίου καί τούφαγε 
μιά χούφτα κριθάρι τό προβατάκι του. Τόλοιπόν τ ί γίνεται, τόν 
έναγει καί τόν καταδικάζει ό γουρουνοδίκης καί ο Μεγαλονόμο;
ό πρώτος πάρεδρος σέ 10 δρ. πρόσημο, διότι είναι άντι-
πολιτευόμενος. ΤΩ μασκαραλίκια τών μασκαραλικών μασκα- 
ραλικιών.

Χήν

εικόνα ποΰ είχε στή λοταρία ένας φυλακωμένος τήν κέρδισε s 
Π. Άγγελόπουλος καί δέν τοΰ ράϊσε ή καρδιά νά δώση γιά 
ρεγάλο οΰτε μιά δεκάρα.

Μή λυπάστε, φίλε μου, καί αΰτό λέγετα ι χρυσογαδουρική 
μεγαλοδωρία, άφοϋ μάλιστα έχει τό φαρμακεΐόν του κεΐ κοντά 
στού Καραπάνου.

Ι ΐ ρ ό ς
τόν κ. Γ. Γεωργολόπευλον. Αΰτά ποϋ μάς γράφεις δτι ό δείνας 
κάνει έργολαβία μέ τήν τάδε, είναι κολοκύθια στ’ αΰτιά  σου, 
Μά είναι πράγματα , μωρέ στό θεό σου, νά γ^άφωνται τέ- 
τοιαις άηδίαις ; Μά δέν θά βάνετε γνώσι, νά πάρετε αΰτ* 
τά  άτομικά ξεράσματα. Φτοϋ νά πάρη ό διάολος τήν κλάβ^ 
σας.

πώς θά τό πήγαινε πίσω, άλλ’ άς έχη χάρι ό καπελλάς πού 
τό φόρεσε καί λερώθηκε.

Τό έπανοφόρι του δμως είναι τής άνθρ<*πιάς,. διότι τά  δυό 
μπροστινά μέρη κρεμνοϋν άπό καί μιά σπιθαμή κάτω , καί έ- 
<*τωντας μέ τό νά μήν ξεκονμπόνεται ποτέ, έ/.ρινε περιττό 
νά φτειάση καί γελέκο, φορεί άντίς αΰτοϋ τό φουστανελλά- 
δικό του.

Μή τόν βλέπετε δμως έτσι, διότι είναι άνθρωπος μέ τετρα-t 
κόσα, γλεντζές καθώς είπαμε καί δέν ^υπάτα ι τόν παρά δταν 
έρθη στό κέφι.

Στά μούτρα δέν είναι άσχημος κοκκινίζει λίγο ή μύτη του, 
άλλά είναι άπό τό κρασί ποΰ λέει πώς θά τό κόψη.

Βάφεται καί λίγο άλλά οσάκις φοραίς είναι γ ιά  νά κάν/ι 
επισκέψεις, γιά  νά μή σωθή γρήγορα ή καραμπογιά ποΰ τήν 
έχει φτειασμένα μόνος του.

0 ! Δημίτσανίτες ώς καθώς ςέρετε, είναι σέ δλα φοβεροί 
στήν οικονομία δσο καί στήν κατεργαριά.

Τόν Πετειναρόπουλο κατά πρώτης άν τόν δή τινάς στά μοϋ
τρα, τόν πέρνει γιά άνθρωπο απλοϊκό, επαρχιώτικο ζωντόβολο 
άλλά έχει μέσα τοΰ μπακακάους του καί τίποτα δέν τοϋ ξε- 
φεύγει, τά μάτια του δουλεύουν παντού, καί παντού έχει στη
μένο τ ’ αΰτ ί του.

Είναι τώρα τρεϊ; τέσσεροις μήνοι ποϋ ήρθε μέ τυριά καί μ» 
βούτυρα καί κάθισε εδώ ώς ποϋ νά είσπράξη τόν παρά.

Δέν θέλει φιλοσοφία, δτι τό πρόγευμά του είναι άπό τυρί 
καί ψωμί άπό τό μπαγιατοπάζαρ^. Τό γεύμα του άπό μπα- 
καλέους η σηκοτάκια βωδινά, που είναι μεγάλα τά κομμάτια* 
καί τό άπΟσπίρινό φαγεΐ του ποϋ άν τύχτρ καί με παρέα π ί
νει, είναι β«ρδέλαις /ώρίς λάδι καί ξύδι, γιά μεζέ καί κά 
ποτε καί κάνένα γουρουνίσο σηκοτάκι τηγανιτό στό ταψ ί τώ ν 
δρόμων, πού φιλονεικ* μιά ώρα ώς ποϋ νά βρή τό πιό μεγά- 
λιίτερο.

α
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Χ τ ή ν

αποψινή συνεδρίασι τής βουλή; ό Πετρέλαιος αποφάσισε 
νά άρπάξη τόν προϋπολογισμό μαζεύοντας λυτά καί δεμένα 
τά νευρόσπαστά του καί έχει άπόφασι καί νά ξημερωθή 
άλλά νά τόν ψηφίση μονοκοντυλιά. Αΰτά λέγει αΰτός άπό 
τά προχτές, καί τά  διασπέρνει, καί τά διαδίνει καί : τά π ι
στοποιεί μέ τόν AiG»ο, ό όποιος πάλι τάστριψε, άλλά :μ.άς 
φαίνεται πώς κάνει τόν λογαριασμό του χωρίς τόν ξενοδόχο.
Τί τέξετα ι καί τ ί γενιτοΰρι θά κάνη απόψε ή βουλή δέν ξέ
ρομε, άλλά κατά τά φαινόμενα θά ηναι κάνένα εξάμβλωμα, 
έκτρωμα καί τέρας νά ιδοΰμε.

Χ τ ή
Χαρτούμ πού πήρε ό Μαχδή ύπαρχαν κοντά στόν Γόρίωνα 
πασά καί 45 "Έλληνες καθώς καί ό πρόξενός μας Λεοντίδης.

Οί τοΰρκ&ι σφάξαν τρεις χ ιλιάδες, μακελαριό τούς κερατά
δες τό είχαν, καί τώρα δέν ξέρομε άν μεταξύ αΰτών καί 
ανάμεσα στούς άλλους βρίσκονται σφαγμένοι καί οί δικοί μας, 
είδησις κάμμιά δέν υπάρχει παρά δτι ό Γόρδων βαφτίστηκε 
τοϋρκος, άπό τό φόβο του μή τόν σφάξη ό Μαχδής. Νά ήρωας 
μιά φορά, οχι σάν τάν δικό μας τόν κουτό Διάκο ποϋ προτί
μησε νά τόν ψίσου/ παρά ν’ άλλάξη τήν μπίίστη του. Καί 
δμως, κύριοι, γ ι’ αΰτόν τόν κΰρ Γόρδωνα ξοδεύει μελεούνια 
λίρες ή κυρία Α γ γ λ ία . Τί κουταμάρα ποϋ δαίρνει τόν κόσμο.

Ι * α Ι
ξέρετε πόσα ήτανε τά φοβερά κα ί τρομερά αγγλ ικά  φουσάτα 
πού πήγαν νά πνίξουν πόν Μαχδή, χίλιοι διακόσοι μόνον. Μά 
καί κάστρο πούλια νά ήτανε οί άραπάδες πάλι εύκολα δέν θά 
πιανότανε άπό μιά χοϋχτα φουσκωμένων έγγλέζω ν, ποϋ έχουν 
τόν ιδέα πώς τούς τρομάζει ό κόσ/ος, ένώ τρώνε μπάτσους 
άπά έναν Μαχδή. Καί σ’ άνώτερα τους.

Κ ύ ρ ι ε
Πετρέλαιε. Μά μωρέ σΰ δέν έχ ε ι; πλιό τόν θεό σου, σΰ 

κατάντησες θηρίο, σκατόψυχος £να άλλοιώτικο πράγμα.

Μιά βραδυά κατ* αΰταίς τής μέραις ποϋ τδβανε λίγο στό 
ντουζένι τοϋ είπε ό φίλος του καί συμπατριώτης του Κολοχυ- 
δόπουλίς ποϋ είχε μιά άνυψά γ ιά  παντρειά.

—  Βρέ Πετειναρόπουλε, τώρα ποϋ ήρθες στήν Α θήνα δέν 
άποκαταστένεσαι, καϋμένε δώ πέρα, μόνο τρώς τήν νεότης σου 
κάτω σέ κείνους τοΰς άθλίους τόπους, νά ζήσης σάν άνίρωπος 
καί σύ ; Δέ/ βλέπεις πόσοι Δημητσανίτες είμαστε έδώ καί 
είμαστε δλοι αποκαταστημένοι άπά τό τίποτα .

— Αί καί τότε, άπάντησε ό Πετειναρόπουλος, πρέπει ν ά : 
φύγωμε δλοι καί ν’ άφήσωμε τή Δημιτσάνα νά ρημάςν) ποϋ 
είμαστε γένημά της καί θρέμμα ; Αΰτό λέγετα ι άφ'λοπατρία.

— Πηγαίνομε κάπου κάπου καί κάνένα ταξειδάκι. Μωρέ κά 
τσε πού σοϋ λέω , νά σέ παντρέψωμε κιόλας πρίν σέ πάρουν 
ίά  χρόνια τον κατήρορο j  ^  ■ .;■*

— Όσο γ ι ’ αΰτό δέν βιάζομαι. Μ ρυχο^,·</»»',τώρα χ ίλια ις 
Εροξενειαίς καμωμένες καί τής άπόρριψα. Δέν φτάνει τής σκου- 
τοΰρες πούχομε στά κεφάλι μας μόνο θέλομε νά βάνωμε καί 
γυνα ϊκ^  "Ασε με, άδερφέ.

— Βρέ θά πάρης προίκα καί θά δίπλασιάσνις τά κεφάλαια 
τοΰ εμπορίου σου.

— Ναί, μά θά διπλασιαστούν καί τά έξοδα.
•— Α ί ναί τώρα σύ χαφώς εϊ^άι 0ίκο^όμος κπό έξοδα φο- 

&σαι. ,Δνό ψϋχαίς Οά ήστε.
—  Π δς είπες ; Δυό ψυχαίς; Μέ κοροϊδεύεις ; Καί δέν ξέ- 

ρεις δτι αΰταίς fj δυό ψυχαίς γίνοντα ι ύστερα εκατόν δύο J 
Δέν βλέπεις δλος αΰτός ί  κόσμος έγινε άπό τόν Ά δάμ  κα ί 
τήν Εύα καί μοϋ κουβεντιάζεις περί υπαντρείας ; Καί άν 
ζούβε ώς τώρα Οά τούτρωγε δλως ό κόσμος τ ’ αΰτιά , παποΰ 
**ί παποΰ.

—  Μή τά γυρίζνις καί κάνε τόν σταυρό σου νά μπής

Γ ιατί μωρέ Μαχδή άφοΰ δλων τών υπαλλήλων ανέβασες 
τούς μιστούς άπό παληά σέ νέα, ^γιατί μωρέ, τουρκόπιστε, 
δέν δ ιατάζεις νά πληρόνωνται σέ νέαις δραχμαίς καί οί φ τω 
χοί απόμαχοι ποΰ φάγαν τήν ζωή τους στό στρατό καί πέρ
νουν έφτά καί πενήντα καί τοΰς κόφτουν καί τή μιάμισυ.

Γιά τοΰς χοντροΰίϊαλλήλου; είςερες νά φροντίσνις σάν νά 
μή τούς φτάνη δ μιίττο'ς πού πέρνουν καί δσα κλέφτοον, σου* 
φρόνουν μαδούν κ* ί ξερογλύφουν κα ί χοντρένουν σάν γουρούνια 
γ ιά  τούς φτωχούς αυτούς δέν βάσταξε ή καρδιά σου η θηρι
ώδης νά τούς έλεήβί,;

Βρέ μπάς καί θαρρείς πώς μ ’ αΰταίς κ » ί μ’  αΰταίς τ?.ς 
τσαναμπετιαίς πώς θά κάν^ς -̂ ό ίσοζύγιο. Τύφλες!

Έ ϊ ο β ί
r \ \ '  f ’ j'^T ' / ί ίδ θεός καί έτρίλάδηκη λ ιγ ίϋ ιι, (μ’ δλον δτι δ Θεός ποτέ δέν 
θέλει τόν κακό τών άνθροίπων, άλλά νά ποϋ ήμεΐς γιά δ,τι 
μάς συμβαίνει τά ρίχνομε δλα τά βάρυτα άπάνω του) ένας 
νέος στόν Περαία, οί συγγενείς του τόν έφεραν στά Δαφνί, στο 
περιβόητο Δαφνί, στό Δαφνί τού κλαθμοϋ καί τού οδυρμού, 
στό Δαφνί τό άνθρωποσφαγεΐο.

Πήγαιναν « ί συγγενείς του κάθε βδομάδα καί τόν άλλαζα* 
οί ίδιοι καί έδιναν καί τό κολό'.ουρο στάν ΰποεπιστάτη, παρα- 
επιστάτη> ΰποπαραεπιστάτη καί επιστάτη γιά νά έχουν κομ
μάτι έννοια τό π α ιδ ί. Προχτές άργησαν νά πάν δυά μέραις, 
γ ια τ ί είχαν δουλειά, καί πάν καί βρίσκουν τόν νέο χοροπη- 
δώντα σάν παλαβό, γ ια τ ί xovti στήν τρέλα τοϋρθε καί πα - 
λαμοβάρα άπό τά μελεούνια κα ί εκατομμύρια τών ελληνικών 
ζωυφίων ποϋ τοϋ είχαν ανοίξει πληγαίς φοβεραίς, καί ίδεϊν 
καί λέγειν καί ακούειν.

■Όταν ρώτησαν τόν έπιστά-.η τί κατάστασις ήτανε εκείνη 
τοΰς άπάντησε μέ αφέλεια :

—  Ποιός τοϋ είπε νά πά /ι ν’ άνακανεύεται μέ τοΰς άλλους.
’Ά θλ ιε , άπό τρελά περιμένεις φρόνησι : Ά λ λ ά  εκείνο τό—

άς μήν ανακατεύεται μέ τούς άλλους=ξέοετε πόσα περιέχει 
μέσα ; Αΰτοί οί άλλοι άφοϋ είναι πλέον στά χέρι* τών έπι

κόσμο. Καλλίτερη νύφη δέν 6ά βρής, καί πχτριώτισ* μάλι
στα , αΰτή ποϋ ξέρω ’γώ.

—  Δηλαδή τώρα θέλεις νά πής πώς μιλάς με τά σωστά σου.
—  Ώ  διάβολε κι" άμέ παίζομε ;
—  Τώρα κοντά είναι ποϋ Οά μοϋ πής πώς έχει καί προίκα 

βαρβάτη.
=  Μά νά σού πώ δέν ξέρω, άλλά έχει φτάνει νά σ’άρέσν .
—  ,Νά μ ’ άρέσ·/) νά λές ή προΐκά της, άδέ δλαι* 'ή γυνα ίκ ίς 

είναι ένα πράγμα.
— Είναι νοικοκυρά καί ξέρει καί λ ίγα  κολλυβογράμματα 

νά σοΰ κρατά τούς λογχριασμοΰς κα ί τά τεφτ^ρια.
—- Καί γ ι ' οςΰτό δέν μέ πειράζει, γ ια τ ί τόσα χρόνια τά  

κρατώ μονάχος μου.
—  Τέλος πάντων θέλεις νά πάμε μέ τρόπο νά τήν δή$ 

κάμμιά μέρα χωρίς νά σέ γνωρίσει καί νά άποφασίστ,ς μιά 
καί τέλεια .

—  Καί πώς Οά πάω μέ τρόπον ώστε νά μή γνωρίζη ; Σέ 
ποιόν αιλάς ; .

—  Γινόμαστε μασκαράδες, και έτσι τήν βλέπομε καί δ£/ 
μάς βλέπει, έγώ εχω σχέΐ£ ΐ; και τέ μπάζω μέσα.

—  Νά σοϋ πώ , _ όχι τόσο για  τήν παντρειά σου, δσο πού 
γουστάρω νά γίνω  μ^σκ^άς γινόμαστε καί πάμε. Ά λ λ ά  έλα 
πάλι πού πώς θά Tjvij χάνεις,κραί; μέ τή μουτσούνα;

—  Δέν τής σ^Ι£ομε-τό στόμα.
—  ’Ορίστε ,κεφ'^λ^ νά χαλάστ είχοτι λεπτόν μουτούνα π ιΰ  

μπορεί * ν ντή πρΟφυλάττν» τινάς, νά τήν έχν> νά μασκαρεύ5τα ι 
ίσοχρονίως τοϋ βίου του. Τέλος πάντων πάμε, μέ κατάφερες, 
πάμε, Ιτσι γ ιά  γούστο.

Έ δοσβν τά χέρια, έτσούγκρισαν, προσδιώρισαν τήν ’μέρα 
κα ί τήν ώρα νά πάν τό άλλο βράδυ.

Μεθαύριο τά χαθέκαντ*.



παραιπ ιστατών θά τοΰ; τρώ^ τ; ψύρ* ζωντανού?, γ ια τ ί λέει, 
ροΰχα δέν έχουν νά τοϋ; δόσουν, γ ια τ ί τέ  σχίζουν γ ια τ ί τά 
τρων.

Δέν το καίτε μωρέ τέτοιο ανθρωποσφαγβΐο, ποϋ άντίς γιά 
ΐΰεργετικό κατάστημα κατάντησε νά τό κάνετε κατάστημα 
βασανιστηρίων.

Ο ί η ο β ιη ίρ ν ιδ ίς  ενθουαιασμ,ένοι.

■Ο
πρώην δήμαρχος Κεοατέας καί Ααύριον και πάσης σκωρία;, 
φουστανελλά; τό επάγγελμα , έφιλιώθηκε μέ τόν σημεοιν’ά 
Δήμαρχο πού ητανε άσπανδος__ έχθό; του ώς προχτές. Τώρα 
οί Λαυριώτες άπορρούν καί έξίσταντα πρό; τ ί σκοπόν έγινε 
«ύτή  ή ξαφνική συμχιλίωσι;. Κούκλες. Διότι βαρέθηκαν οί 
άνθρωποι νά γναι μαλλωμένοι, καί νά μή μοϋ τούς πειράζεται 
γ ια τ ί  πήρα τόν λόγο τους πώ ; τά ; « λ ο γ ά ς  θά μάς συνδοάν.ούν.

■*.<xc etejc Σδέβς r.toc θά πέοη ό  Τρικούπης ; 
*3I-*-0et jjtt».v9J; ΐδ έ * ;  άλλά f5iv ^έρω ποίαν^ς,

y Ά π ό κ ρ εω .
f Μ ι,έρια. Κρύο δλη τήν ήμέοα ν τ ί ντίο. Μ’ δλον τοϋτο ό 
κότμο; βγήκε «τού; δρόμους σάν μερμύγκια. Ό λ « ν  η μ ύτα ι; 
κοκκίνιζαν σάν ραπανάκια καί τά μαντύλια εΰοίσκοντο'σέ πολύ 
υπηρεσία.

Οταν /αν/ι κρύο κόφτει τό αίμα τών γυναικών καί φαίνον
τα ι τα μοΰτρα των σάν μπαλωμένα, ή φτειασιδωμένες δά 
•ήτανε σάν θειαφβκέρια.
^ Μ ο ΰ  φανικαν ΐ) γυνα ΐκ ί; καί πρό πάντων τά κορίτσα πώ ; 
έμόρφιναν, η αν δέν είναι αυτό θά πή, δτι κάμμιά άσχημη 
έν ητανε δζιο βγαλμένη. Ό λα  -.χοντρομπαλάδικα, ροδοκόκ

κινα, με στηθια μια όκά, μέ γάμπα άλλη τόση καί τά στό- 
μ-ατα των δέν έπαυαν νά φλυαρούν σάν καναρ.νιοΰ στόμα, 

/υ  τ ·χουνε καί τά κορίτσα μας.
,Οί ορομοι τού Αίολου καί Έρμοϋ καί Σταδίου ητανε γε- 

μκ .οι κόσμου, καί επειδή λίγοι ΰπάρχαν μασκαράδες άλλη- 
λοκυταζότανε αΰτοί σάν νά ησαν αληθινοί μασκαράδες, τό 
οποίον οεν είνε καί καθόλου παράξενο. ’

Ό  χαμάλης Λαό; φάνηκε φορτωμένος μέ τού; φόρου; καί 
τά  δάνεια στή πλάτη , καί κάτι άλλοι γα:δουροκαβ*λλάριδες 
περιπαίζοντε; λέει τήν άντιπολίτεψ ι.

"Ητανε κα ί μερικοί άπάνω στ$ς καρρότσαις ποϋ ήτανε νά 
τούς κλαίϊΐ τ ινά ; μέ τά χάλ(α τους καί μέ τό φασουλοβρό/ιον 
ποϋ έφχγαν. Έ κεΐ στά Χαυτεΐα βγήκε ένα κορίτσι στό μ παλ
κόνι καί τό μπάσαν μέσα φ«νάζωντα.ς==Μέσα, μέσα ώς ποΰ 
τδμπασαν κίτρινο γιά  τό ξαφνικό ρεζιλίκι καίφώναζαν μερικοί ;

—  Ποϋ είναι ό Π αλιάνθρωπο; νά τά $γ.
Στό δρόμο πολλαίς γυναίκες μέ πείραξαν χωρί; νά τά ; 

γνωρίζω καί ακόυες.
—  Καλέ, καλέ, v i ό Παλιάνθρωπος.
—  Μπά αΰτός δέν είναι ; δέν του μοιάζει. Θά νόμιζε φαί

νετα ι ή γυν«ΐκα  πώς τά μοϋτρά μου είνα ι, δπως είναι καί 
ζωγραφιστά.

"Αλλη.— Νά αΰτός είναι, έ'να δέ ζωηρό κορίτσι δέν ξέρω- 
μέ τό θάρρος ηρθε καί κόλλησε τά μούτρα κοντά στά δικά 
μου καί ε ϊπ ε .= Ν ά  μά; τά  περιδιαγράψ^ς καλά. Μωρέ θάρρος. 
Είμουνα μοναχός μου, κ ι’ άπέ τής ίδειχνα γώ .

Έ να  κοπάδι άπό πέντε 8ξ μ* έζωσαν στή μέση ξεκαρδια 
σμένε; τά γέλ ια , μέ φούρκησαν, δταν μακρύνθησαν λ ίγα  βή
ματα  είπε ή μία . Νά μάς βάνν,ς στόν Παλτράνρθωπο.

Έ πειδή είχα κοκαλιάσει στό κρύο πήγα σπ ίτι καί κοιαη- 
θηκα.

Α ν δ ρ ις  — Χ ο ρ ο  α ? ;  Λ ία  χορό  v i  βέ κάνα» 
χορέψης έγώ. 

Σ τό
Κολονάκι στόν καφενέ τοϋ κύρ Γιάννη Φράγκου έξακολουθα 
ακόμα ή πρωτοχρονιά, ήγουν νά τά κόφτουν, καί πολλοί νοικο- 
κυρέοι ποϋ πάν νά πγιοϋν καφέ, παρασέρνονται άπό τάν Μα
μωνά καί παίζουν καί αΰτοί καί καί . . .  πάν χωρί ψωμί στό 
σπ ίτι.

Ηθελα να ξέρω από το {5ιδαν'.ο ποιός νά πέρνη τά  τχό 
πολλά ό σταθμάρχης η ΰ καφεντζής. Έ γώ  λέγω  ό σταθμάρ
χης πού τού επιτρέπει τήν άδειαν νά έχη χαρτοπαίγνιον μέσα 
σέ καφενέ. Σ εΐ; τ ί λέτε ; "

Ε ις  τό  αποΜ ίιικόν
Κ α τά σ τη μ α  AdeMfUr Μ ονστάχα

ποϋ εΐνα ι στήν π λ*τε ία  του άγιου Φιλίππου ^κομίσθηχαν κεφαλοτύρια 0 η -  
6* ιϊ*α  καί Μ ωραίτικα χαί πουλοΰνται μέ τόσον συγκαταβατικοί ς τ ιμ α ίς , 
y.il με τοση φ τε ίν ια  ω σ .ε  καταντα  κάνεις  νά νομίζτ, π ώ ς  τά  δίνουν τής 
τ ϊά μ π α ς , γ ια  τού,' μεταπουλιτάς μάλ ισ τα  γ ίνετα ι π.ό συγκατάβασή , τρέ- 
ςετε, γ ια τ ί 5ρχησ«ν καί τά  πήραν μιρουδιά καί πέσαν μέ τά μοΰτ»α Τά 
κουβαλούν δε παντοτες, παιδ ιά  τ0·3 Κ αταστήματος χαί στά Π ατήσια ί ν  
/.ατοικατε.

Ε ις τό Φ ω τογραφείον
του χ. Κ Δημητρίου πού είνα ι κεί σ οΰς άγ'ους Θεοδώρους ά πένα ντ ι στο 
γερμανικό φούρνο, <ρωτομουτσουν(ζοντα< ΔΩΡΕΑΝ, δσοι καί δσαις μασκ*- 
ραΟιασμενες που θέλουν φορεϊ έλληνιχά  κοστούμια, ήγουν ένδυμασίαις ση
μειώσετε, οτι ο φωτογράφος του είνα ι Ινας άπό τοΰς άργαίους πρωτοερ- 
γατας του χ. Λ!ωραί-.η καί φωτομουτσουνίξει βασιλικά.' ’Εγώ θά βάνω 
μ ια  σκουφιά συφ .α ιίχη  χαί θά πάω . Λοιπόν έκεΐ φωτογραφία δ ω ρ ε ά ν  
coo λεει ο α λ /e; χαί στε/.όταττε j

0


