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‘Ο χϊ>ρ
Περρέν αυτός ποΰ είχε τά εργοστάσιο τής μπαρούτης καταμε
σής τής πόλεως καί κόντεψε νά μάς τινάξη δ λ ο υ ς  στάν αεοα, 
φαίνεται νά -ήναι πολΰ εΰγενής γάλλος ήγουν φρα\
,ίχε τήν άδιαντροπιά νά γράψη στής εφημερίδες πώς έκανε 
rορό στ·ΰς αξιωματικοί»; τήν άλλη μέρα, άντίς νά κλειστή 
;τό σπ ίτ ι του γιά  νά μ ή τόν βλέπη τινάς ποϋ κόντεψε νά 
πάρη τόσο κόσμο στό λαιμό του. Άκοΰς έκεϊ αΰθαδεια νά 
νά κινδυνεύση ή πόλις και ό Περρέν νά σοΰ κάνη χορούς. Ε
πρεπε νά ηναι μιά κυβέρνησις ό'χι τοΰ Νίκολσο>ν, αλλά αλλη 
όποια δήποτε γιά  νά τόν έστελνε στόν Μεντρεσέ νά κάνη εκεί 
τόν καλλίτερο /ορό άπό ντάμες καί ντάμους ψύρες καί ψύλλους.

Είναι δέ καί ψεύτης κοντά στά άλλα γ ια τ ί λέει πως στό 
πυριτιδοποιείων του είχε μόνο 900 οκάδες μπαρούτι καί λ ίγα  
άλλα υλικά άκατέργαστα.

Νά ό λογαριασμός καί άς μας άπαντήση. Πρώτο. 24 βα
ρέλια μικρά τών 80 οκάδων, 66 κά'Τϊ.ς πετρελαίου γεμάτες 
μπαρούτι άπό 26 οκάδες, δύο τενεκέδες δυναμίτιδος τοϋ 
πετοελαίου μέ τά φυτίλια  των άπό 13 όκά)ες ή κάθε μια 
κάσσα, καί τέσσερα μεγάλα βαρέλια τών τετρακοσίων οκά
δων, καί ολα αΰτά ητανε πράγμα έτοιμο καί στήν άποθήκη 
γιά  πώλημα.

Στά Jia .rtf.p eio  δε ήτανε 19 βαρέλια ο>ς τέσσερες χιλιάδες 
ίκάδες μόνο τά άκατέργαστο πράγμα.

Ένιακόσες Οκάδες λοιπόν είναι δλχ αΰτά κΰρ Π : ρρεν, τ, 
η ένιακόσα εκατομμύρια;

θ ά  με ρωτήσης τώρα καί ποϋ ιίμαΟ α έγώ ό'λα αΰτά κα- 
ταλεπτομεοώς, a t , νά κατέβηκε τά πνεϋμα τοΰ Μακράκη 
καί μοϋ τά περιδιάγραψε.

"Επρεπε νά ήσαι στόν Μεντρεσέ, καί o y i  νά κάνης χορούς. 
Μωρέ χαράς «τήν άδιαντροπιά. Έ γώ  ξέρω πώς ο: Γάλλοι 
είναι πολύ φιλότιμοι καί δταν τοΰς συμβαίνη ενα δυστύχημα 
τρέχουν νά βοηθήσουν ό καθένας δπως μπορεί τόν άλλο, καί 
δχι άπάνω στόν κίνδυνο, άπά τάν όποιο μόλις ξέφυγαν νά κά 
νουν χ·ροΰς καί γλέντ ια .

Αΰτά λέγετα ι an^dia.

fcivat
δέ καί πολΰ γενναιόδωρος γ ια τ ί στοΰς άνθρώπους ποϋ πρω- 
τοέσωσαν τό μαγαζί του, εύγανε καί τούς έδ(υσε γιά  ρεγάλο 
τ ί νομίζετε ; Τρία φράγκα, γιά  τήν ζωή τους ποΰ κινδύνεψαν 
στά σωστά.

Φαίνεται έκανε οικονομία γ ιά  νά κάνη τάν χορό. Μ  « έ κ  I

Κ α ί  λο ιπόν
πώς σάς φάνηκε ή νέα χθεσινή εκρηξις τοΰ πυριτιδοποιείου ποΰ 
είναι κεϊ κάτω στά Λιατρίβεια,μέσα καταμεσής σέ ολάκερη συν
οικία μαγαζών καί σπ ιτιώ ν.

Κατά δυστυχίαν μόνο δυό εσκοτώθηκαν καί άλλοι δυό είνα ι 
μισοζωντανοί. Μικρό τό κακό. Κάϊκαν καί δυό λιατρ ίβεια . 
Τιποτένια πράγματα. 'Εσπασαν δλα τής συνοικίας τά τζά 
μια καί κρεμνίστικαν καί μερικά σπ ίτ ια . ’Ανάξια λόγου πράγ
μ α τα .

Άφοΰ εγινε εκρηξις έπρεπε νά γίνη σωστή, νά σκοτωθούν 
κάμμιά πενηνταριά άνθρωποι καί νά κρεμνιστή ή μισή Α θήνα , 
άλλοιώς τέτοιαις έκρήξίΐς είναι ψεύτικες.

Καί πώς δέν τά έγνώριζε αΰτά τά ΰφαίστια ή κυβέρνησις ; 
Βέβαια καί ΰπερπαραβεβαια, άλλά έχουν βλέπετε καί αΰτοί 
οί άνθρο)ποκτόνοι έργοστασιάρχαι τοΰ μπαοουτιοΰ τά  μέσα, 
τοΰς κοματάρχας τους καί τέλος τόν παρά.

Κχί είναι αληθινά άνθρωποκτόνοι αΰτοί ποϋ είχαν καί ε- 
/•υν άκόμη μέσα στή πολιτεία αΰτά τά ανθρωποκτονία κα ί 
«,ένου ατιμώρητοι, καί κάνουν καί χωρούς.

Λένε πώς μετακόμιζαν τά πρωί στής πέντε τό μπαροΰτΑ 
καί ένας γάδαρος κλότσισε ένα φανάρι καί πήρε φόκο. “Ήρωας 
γάδαρος καί πρέπει νά τοϋ στήσουν άγαλμα, γ ια τ ί άν αΰτός 
δέν έθυσίαζε πατριωτικώς τάν εαυτόν του τά άνθρωποκτο- 
νίον αΰτά θά δούλευε άκόμη. Καί εΐ/ε μέσα μόνο / ίλια ις ο
κάδες, γ ια τ ί τήν προηγούμενη μέρα είχαν βγάνει 5 χιλιάδες 
οκάδες.

Τίποτα δέν έγινε, έπρεπε νά βρίσκωντο καί κείνες εκεί γ ιά  
νά γίνη σωστά τά πανηγύρι.

’ Ιδοΰ άσφάλεια π»λίτου, νά σοΰ κοεμνίζεται τά σπήτι στά 
καλά καθούμενα, νά σκοτόνεσαι ξάφν« κεϊ ποΰ περπατάς, v i



ίΛακώνεσαι μέσα στά ερείπια, καί αυτά δλα ΰπά rfcv προ- 
«τα.βτασία τής κυβέρνησις.

Καί τ ί νομίζετε πώς θά γίνη φροντίδα νά άπομακρύνουν 
κα ί τά άλλα ; Δέν ντρέπεστε. Θ’ άφήσουν νά ξεχαστή τό 
πράγμα κι’ άπέ άπό τής αρχής.

Ά θλιότης, άθλιοτήιων, τά πάντα άθλιότης.

*Όλθ6
•ί πυροσβέστες ρ.έ τούς ατρόμητους πλέον άληθινά άξίωματ»- 
κούς των Πεινιώ, Βούλγαρη καί Ά μ πελά  έκαναν τό χρέος των 
δπως έπρεπε, άν καί ύπαρχε υποψία πώς μπορούσε νά ύπαρχε 
καί άλλη μπαρούτι κεΐ μέσα.

Ευγέ τους λοιπόν καί άς λάβουν καί άπό ενα καλαμένιο 
σταυρό καθένας των.

Χ το ν
Περαία πηγε ενας γέρος εβδομήντα χρονών νά κάνη τόν σταυρό 
του στόν άγιο Σπυρίδωνα, δπως συνειθίζη πάντοτες, εΐναι δέ 
αύτός . δ γέρος σεβάσμιος γ ια τ ί έχρημάτισε, λέει επίτροπος 
•τή Σμύρνη καί στήν άγία Φωτεινή!! Μ ί ν α καλούμ. Τό λοιπόν 
προχτές πήγε πάλι νά έκκλησιαστή καί βρήκε ενα στασίδι 
καί μπήκε μέτα, σάν γέρος ποϋ εΐνα ι, άλλ’ δ επίτροπος Νι
κόλαος Μ πογιατζής άπάνω στήν ιερουργία πήγε νά βγάνη τόν 
«ίνθρωπο άπό τό στασίδι, τράβα δ μπογιατζής νά βγάνη τόν 
γέρο, τράβα δ γέρος τό στασίδι νά μήν τόν βγάνη άρχισαν 
δυό ψαλμωδίαις, ώς ποϋ παρανέβηκαν οί άλλοι έπίτροποι καί 
καθισήχασαν τόν ίσέκ μπογιατζή , δ δποΐος επειδή τοϋ ηρθε 
λιγοΟυμιά τοϋ γέρου από τ^ν προσβολή καί σηκώθηκε νά φύγη 
τόν τσάκωσε στό προαύλιο νά παίξουν τής μπουνιαίς, τό ά- 
ποτέλεσμα τών οποίων ήτανε νά τοϋ χαλάσή τά μούτρα δ 
γέρος ώς καθώς καί τούς γιακάδες του καί λαιμοδέτες.

Νά επίτροποι μιά φορά ο/ι σάν κάτι άλλους ψοφήμια Ά -  
θηναίικα ποΰ δέν ξέρουν τ ί νά κάνουν γιά νά μάς ευχαριστή
σουν, ώς καθώς στήν άγία Ειρήνη ποΰ μάς μπάσαν τά κορίτσα 
ένούς παρθεναγωγείου καί ψέλνουν μαζύ μέ τούς ψάλτας, σά
ματις πρόκειται νά γίνουν ψάλτριαις.

(3) Υ Π Ο Φ Τ Λ Λ ΙΣ

• ΕΝΑΣ ΜΑΣΚΑΡΑΣ
ί --------------------

Ό  Κολοκυθακόπουλο; έφυγε άπό τήν ξαδέρφη του καθώς 
εϊπαμε θυμωμένο;, γ ια τ ί θεώρησε γιά προσβολή του ποΰ τοΰ 
εΐπε πώς θέλει πρώτα νά γνωριστή μ’ αυτόν γιά  νά ’δή, σάν 
νά λέμε άν ταιργιάζουν τά χνώτά τους.

Ά μ α  ποϋ έ^υγε δ Κολοκυθακόπουλος έλαβε τόν λόγο δ 
γέρο μπαμπαλής σύντροφός του Στεμνιτσιώτης, κατεργάρος 
μπάς κι* αΰ ός καί τό όνομά του Δήμος Τσεντσεροπουλόπου- 
λος καί εΐπε τής Θεώνης.

—  Ά ,  νά σοϋ πώ Θεώνη μου, δέν έκανες καλά νά άποπά- 
ρης έτσι τόν ξάδερφό σου, ποϋ σέ άγαπά τόσο καί φροντίζει 
γ ιά  τό μέλλον σου καί γ ιά  τήν άποκατάστασί σου σάν πα
τέρας. Τ ι λόγος ήτανε αΰτός ποΰ τόλμησες καί τού εΐπες.

—  Μοΰφυγε, άπάντησε ή Θεώνη μέ κάτω  τά  μάτια .
—  Μά νά προσεχής, παιδί μου, νά μή σοΰ φεύγουν άλλοτε 

τόσ* εύκολα τά άνόητα λόγια, γ ι ’ αΰτό στά λόγια καί ή π α 
ροιμία λέει : Μέτρα δέκα καί κόφτε ενα. Έσύ τοκοψες μο
νομιάς τό πανί.

—  Νά μέ συμπαθάτε, δέν τό ξανακάνω.
—  Τώρα μίλησες σάν μωρό πα ιδ ί. Δέν τό ξατακάνω , άκοΰς 

έκεΐ δέν τό ξανακάνω ; "Άμ ένα πράγμα ποΰ εγινε πλιό, ε ί
να ι γινόμενο καί δέν μπορεί νά ξανακαμωθή. Είναι τό ίδιο 
βάν νά πάω έγώ νά μαχαιρώσω καί σκοτώσω Ιναν, χαί νά πώ 
Ιπειτα  στό δικαστήριο, παρντόν, ήμαρτον, δέν τό ξανασχο- 
τώνω τόν σκοτωμένο.

Έγράψαμε καί άλλοτες γ ι ’ αΰτό τό φοβερό σκάνταλο, καί. 
τά ευγαναν άπό τόν άνδρονίτη καί τά πήγαν στόν γυναικο- 
νίτη τά έκαναν δηλαδή μετακόμισι γ ιά  νά γκαρίζουν 
πλέον σάν γαϊδούρια γιά  νά άκούεται ή φωνή τους κάτω.

'Ο Μητροπολίτης άπαγόρεψε λέει αΰτό τό πράγμα, ποϋ 
είναι σκάνδαλο στήν έκκλησία, άλλά οί κύριοι επίτροποι ε π ι
μένουν. Μέ λ ίγα  λόγια , παρακαλοϋμε τήν κυρία διευθύντρια 
αΰτουνοϋ τοΰ Παρθεναγωγείου, άν θέλη νά πηγαίνη τά κο- 
κορίτσα στήν έκκλησά, νά τά πηγαίνη) στόν γυναικονίτη καί 
μέ βουβά τά στόματα. Τί Οά κάνωμε έδώ τάς εκκλησίας μας 
χάβρας τοΰ Καλαποθάκη ποΰ μαζεύονται δσοι κλητοί καί 
άκλητοι καί γκαρίζουν ;

"Ώρα ώρα θά βάνωμε καί τούς τελάλιδες νά φωνάζουν μέσα 
= Σ το ΰ  Λέκα τή βρύσι είναι ένα παρτσαλίκι, κρεάτου βρώ
μιου βωδινοϋ, καί όποιος θέλει άς πάη νά τό πάρη γιά  νά 
πιάση τούς επιτρόπους τής άγίας Ειρήνης μ’ αΰτό.

Καί ετσι τούς αξίζει.

Ε Ιροχτές
ηρθε έ^ας μ ’ έναν άλλον τρεχάτος σπήτί μου τό βράδυ βράδυ.

— Βρέ, αδερφέ, καί ήτανε ανάγκη νά χαθής σήμερα, μοϋ- 
λέει, ποϋ φάγαμε τόν κόσμο νά σέ γυρεύομε ;

—  At τ ί τρέχει;
— Τρέχει καί παρατρέχει καί τρέχω κ ’ έγώ άπό τό ποωί 

καί έκλεισα καί τό μαγαζύ μου καί γυρίζω μέ τήν ποδιά, έ- 
λυωσα στά πόδια. Πάω στή Τράπεζα μέ διώχνουν, πάω στην 
άρχαιολογία μέ διώχνουν καί τέλος μ ’ έστειλαν σέ σένα νά 
μού έξηγήση; τ ί εΐναι αΰτό πού μάς κάνετε σείς οί έφημεριδο- 
γράφοι νά βγάζετε ψεύτικους άριθμούς τών λαχείων, καί νά 
μάς πέφτουν καί νά μή μάς ήναι πεσμένοι. Νά, ιδού, ορίστε,, 
άριθμός τέσσεροις χιλιάδες πεντακόσα καί τόσα στό παράρ
τημα τοϋ Εθνικού ψεύμα κερδίζω, έδώ στό δικό σου δέν κερ  ̂
δίζω , εχει 17 χιλιάδες καί τόσα.' Μάς κοροϊδεύετε βρέ α 
δερφέ καί πα ίζετε  μέ τή φτώχιά μας.

— "Ισως,έγινε κάνένα τυπογραφικό λάθος.

—  Καί τώρα τ ί νά γίνη παποΰλι μου, έτσι ώνόμαζε ή Θε
ώνη τόν Τσεντσερεπουλόπουλον, ποϋ πλέον άμάρτησα.

—  Ά ς  δούμε τώρα άν θά ήσαι καί συχωρεμένη άπό τήν 
ξομολόγησι ποϋ θά κάνωμε. Άποκρίνου μου λοιπάν σέ δ,τι 
θά σέ ρωτώ μέ κοντολογία καί οχι μέ πολλά λόγια γ ιά  νά 
προκάνωμε μπάς καί πάη καί χαλάση τό συνοικέσιο, τό τόσο 
ωραίο καί τόσο ταιργιαστό, πού λ έ ; καί μάς ηρθε σάν καλοΰπι 
καί μεΐς τό χαλάσαμε. Λέγε λοιπόν, θ έλε ις , έπιθυμάς, άγα- 
πάς νά παντρευτής, η θέλεις νά πεθάνης γεροντοκόριτσο, η θά 
πάς σέ μοναστήρι ν’ άφήσης τά' βάσανα αΰτουνοϋ τοΰ ψεύτι
κου κόσμου, ποϋ άν ήμουνα στή θέσι σου έγώ αΰτό θά έκανα.

—  Ό χ ι, μπαρμποϋλί μου, θέλω νά παντρευτώ.
—  Στάσου δά, καί δέν σέ πήγαμε μέ τό ζόρι στό μονα

στήρι, γ ια τ ί καί δσαις εΐναι στά μοναστήρια έννοιά σου καί 
δέν ξέρουν τ ίπ ο τα ..θ ά  πάρης, δ ,τι άνδρα θά σοϋ δώσωμε μεΐς 
καί χωρίς νά τόν τυράξης στά μάτια καί στά δόντια, γ ια τ ί, 
μόνο τά άλογα ψουνίζουν ετσι ;

—  Μά νά μή τόν δώ καθόλου ;
— "Ελα, Π αναγία μου. Μά είπαμε πώς θά σού τόν δεί- 

ξωμε, άλλ ’ άμα τόν δής δέν πρέπει νά πης πώς δέν σού άρε- 
σει, καί τούτα καί κείνα, θ ά  ηναι τελε.ωτικά τά πράγματα..

—  Είναι μεγάλος, παποΰλι ;
—  Ά  μπά, Ισα μέ 3 0 — 3 5 — 40 — 45 χρονών άρθρωπο; 

θά ηναι αΰτοϋ μέσα πλέκει, μπορεί νά ηναι καί μεγαλείτερος 
μπορεί νά ίν α ι καί μικρότερος, έσύ δέν θά παντρευτής τά 
χρόνια του.

—  Ναι μά άν ήναι περασμένης ηλικίας καχ θεός μή δωση 
πεθάνει καί μ ’ άφήση χήρα τότε ’γώ τ ί  γίνομαι;

—  Ό ,τ ι  γίνονται δλαις j  χήρες. Ά λ λ ά , ποΰ ξέρεις, μπο
ρεί αΰτό ποΰ εΐπες, δ μή γένοιτο, νά συμβή πρώτα σέ σένα, 
καί τότε κείνος τ ί νά γίνη χήρος ;

—  Βρέ τ ί ίσως τ̂ οϋ δέν είναι κανένας σωστός, ποΰ σάν 
καί μένα τήν πάθανε πολλοί. ’Ορίστε κύριε, ποιός μέ απο
ζημιώνει έμενα σήμίρα γιά τά κλείσιμο καί τή ζημία τοϋ μα- 
γαζοΟ μου ; Πήγα νά παλαβώσω άπό χτές ώς ποϋ νά ξημε- 
ρώση δ θεός τήν ημέρα. Τώρα θελο» νά μοΰ έξηγήσης ποιός 
θά μοΰ δώση τά λεπ τά . Έ γώ  κέρδισα, καί άν μέ γελάσατε 
5ί ΐ ;  είστε δλοι μασκαράδες, καί σείς θά μέ πληρώσετε καί 
ία  σάς κάνω άγωγη περι άπάτνι;.

Μασκαράδες, ποΰ γ ιά  μιά μιά πεντάρα γελάτε καί φέρνετε 
τόν κόσμο άνω κάτω. Α ντ ίο  καί θά τά βρούμε.

Καί έφυγε. Α ΐ τώρα τ ί τοΰ πληρώνεις αΰτουνοϋ τοΰ άν- 
ίρώπου.

Ξ έ ρ ε τ ε
πόσο στόλο έχει ή Τουρκία ; Ε κατό  κομμάτια καράβια πο
λεμικά, έκ τών όποιων τά 15 θωρακωτά μέ πλήρωμα 25 χ ιλ . 
«νδρών. Όσο καί άν τούς ξεπέσωμε πάντα πάντα δέκα χ ι
λιάδες άνδρες θά ηναι, καί δσο καί άν ηναι φθαρμένα τά  πο
λεμικά της πλοία καί θωρακωτά, πάντα πάντα πενήντα θά 
μπορή νά παρατάςη σέ ώρα κινδύνου.

Τώρα θέλαμε νά ξέρωμε γ ι ’ αΰτόν τόν στόλο τής Τουρκίας 
παράγγειλε ό Τρικούπης μας τής Τσίχλες καί τή ; Καρακά- 
ξαις η γιά νά καταποντήση ιόν Δουυλιον τής Ι τα λ ία ς , ποΰ 
τά κάνει δλα μας μιά χαψά τά πλοία, η γιά νά διώξη τά 
ντελένια τής Α γ γ λ ία ς , πού καί φελλάχος νά ήτανε, δέν θά 
έςευτελιζώτανε τόσο^ διότι έχουν καί οί φελλά/οι φιλότιμο 
άπάνω τους δπως τοδειξε δ Ά ραμπής, ποϋ δέν αντιπροσώ
πευε έθνος, άλλ’ άπλώς τάς πολιτικά ; του ιδέας.

’’Αμ κΓ άπό φελλάχο; χειρ χειρότερος κατάντησες Τρικούπη;

Ά νχφέραμ ,ε
τήν ’Ιταλία  παραπάνω, γ ια τ ί η εΰρωπαϊκαί; έφημερίδες γρά
φουν, δτι έπειδή ή Ι τα λ ία  έστειλε στόλο καί στρατεύματα 
νά πάν νά κυριέψουν, καταλάβουν κατακτήσουν, δπως θελετε 
ουό πολιτείαις πού ήτανε αρχαίας έλληνικαίς καί είναι οί 
μόνοι λιμένες ποϋ έμπορεύοται ή Άβυ->σινία καί ανήκουν στή

. —  Τό έλάχιστο νά μήν ήναι άσχημος πολύ, α ί παποϋλί μου;
— Μά νά σοΰ πώ , στά δικά μου τά μάτια καί τοϋ ξα

δέρφου σου μάς φα ίνετα ι ώραΐος, τώρα άν δέν σ" άρέση έσένα 
τού χύνομε ένα νέο καλοΰπι μούτρων στά ΠυΟαράδικα καί 
τοΰ τά φτειάνει; σύ δπως θέλη;. Α ί, θ εω νίτσα , τούς άντρας 
δέν τούς κυττάζουν στά μούτρα, γ ια τ ί δέν είναι γυναίκες, 
αλλά στό κεμέρι, στην οικονομία, στή φρόνησι καί σωφροσύνη.

Πάρε λοιπόν ενα άνδρα ώμοοφο, νέο, δπως μοΰ μυρίζει πώ ; 
τόν θέλεις, χωρίς πεντάρα, νά σοΰ φάη καί τή λίγη σου προίκα 
z o ' j  έχεις καί νά σοΰ τινάξη έπειτα καί τούς ψύλλους τού 
τώβρακό του γιά  νά τού δώση καθαρό, μέ τό όποιο ούτε θά 

ξαναδή; πλιό άφοϋ τά φέρη δλα κόμ συντέλφ, καί θά 
βέ τρών μόνο οί ψύλλοι του, ηγουν η φουρτοϋνε; ποϋ θά σέ 
ϊφήση στό κεφάλι.

— Καί είναι αποκαταστημένο;, παποϋλί μου ;
— "Οχι τόν βρίκαμε καί τόν κατρακυλούσε ή ρεματαργ!* 

τή: Καλιρρόη; καί τόν ψαρέψαμε μαζύ μέ τά βατράχι*.
Τί θά πή αποκαταστημένος ; Καί πώς νόμισες σύ, δτι θέ

λαμε μεΐς οί συγγενείς σου νά σού βροϋμε κάνέναν τοϋ δρόμου
**ί νά σοΰ τόν κολλήσωμε στό σβέρκο ; Δέν ξέρομε έμεΐς 
”α άτομα τών άνθρώπων μέ τά δποΐα έχομε νά κάνωμε, 
H<Svo περιμένομε συμβουλάς άπό γυναικεία κεφάλια ;

■— Ά ς  ηναι τέλος πάντων.
— Μά εμένα νά μή μοΰ λές, τέλος πάντων, γ ια τ ί τό θεωρώ 

®*ν νά μοΰ λές ξεφορτόνουμαι.
— Μπά, παπούλί μου, έλα τώρα ποϋ θύμωσες καί σύ καί 

τά πέρνεις δλα σήμερα άνάποδα τά λόγια μου, σέ δ ,τι καί
βρέθηκε νά σοΰ πώ . Πήγαινε καί κάνετε δ ,τι θέλετε καί ή 

*μαρτία στό λαιμό σας.
Στό λόγο της αΰτόν άπάνω ό Τσεντσερόπουλος στάθηκε I 

**'· κάττταξε καλά καλά τήν θειόνη στά μάτια καί έγερνε

Τουρκία. ΤΙ Τουρκία διαμαρτυρήθηκε γιά  τό κάμωμα αΰτό- 
καί οί μακαρονάδες τή ; άπάντησαν διπλωματικώς, πώς θά 
σίύ’ίίοτον/· δλα τά δικαιιόματά της. Βρέ τούς κερατάδες, άφοΰ 
κατακτούν μιά πολιτεία έπειτα σοΰ λένε θά σεβαστοΰμε τά 
δικαιώματά σου. ’Ά μ  νά, τ ί άλλο ίμεγαλείτερο δικαίωμα θέ
λει νά τής καταπατήσουν, παρά νά πάν σάν πειραταί τοΰ· 
Ά λτζεριοϋ νά κυριέψουν μιά πολιτεία ξένου κράτους καί να 
σοϋ λέν έπειτα  άφοϋ σέ ξεγυμνόνουν, σέβομαι τά  δικαιώματα 
σου.

Τώρα έμεΐς γιά  τά εξωτερικά αΰτά μιά πεντάοα δέν δ ί
νομε καί άς κυττάξωμε τύφλα μας, άλλά κάναμε λόγο, γ ι ’ 
αΰτή τήν κατάκτησι τής ’ Ιταλίας, διότι εΐπε λέει, στή Ρώμη 
ο; πρέσβεις τής Ε λλάδας, Ρουμανίας καί Σερβίας διαμαρτυ- 
ρήθηκαν έναντίον τής μακαρονάδικης αΰτής αΰθαιρεσίας.

Τί τρέ/ει, πώς οί ’μεί; οί τρεΐ; σπασμένοι βρεθήκαμε ξά 
φνα ενωμένοι.

Μήν έκανε δ Πντρέλαιος κάμμιά συμμαχία μέ τού; γείτο 
νας καί δέν τήν μάθαμε, η μή μ πά ; καί παλάβωσε ντίυ.πιν- 
τους καί χώνει τή μύτη του καί σέ εξωτερικά ζητήματα πού 
δέν μπορούν νά τά βγάνουν πέρα ούτε οί Έ γ γ λ  έζοι.

“Ά ς  τρελθη τό λόιπάν νά τόν πάμε στό Δαφνί.

Λ 'ά  ο ά
καί μιά σπουδαία καί χαροποια εΐδήσις.

Ό  βασιλέας μας, συνειθίζει στό τραπέζι του νά τρώη κου
ραμάνα, γ ια τ ί λέει τού αρέσει, θαρρώ δμως πώς κάθε άλλο 
Οά ήναι παρα μαΰρο ψωμί ελληνικά, ίσως εΐναι ψωμί τή ; 
μπύρ«ς ποϋ μαυρίζει καί αΰτά σάν καί τό δικό μας, καί λέν 
πώ εΐναι κουραμάνα.

Λοιπόν εμπρός δλοι στήν κουραμάνα άφοΰ τήν τρών καί στό 
παλάτι, άλλά μέ μιά παρατήρησι, νά μά ; δώσουν καί δείγμα.

Ούχ άδερφέ. τ ί σάς μέλλει έσ ίς  καί κάθεστε καί ξετάζετε 
τ ί τρώει ό βασιλέας στό παλάτι του καί τ ί ό ένας καί ό ά λ 
λο ;, δέν κυττάμε πού δπως μάς κατάντησε ό Πετρέλαιος, οτι 
δέν θάχωμε ούτε ψωμί νά φάμε.

τό κεφάλι του καί άπό τά εναι μέρος καί άτ.ό τά άλλο, καί 
εκανε τό σταυρό του, τότε ή Θεώνη είχε δά κ ι’ αΰτή τής κα- 
κατεογαριαί; της ρίχτηκε στό λαιμό του καί τοΰ εΐπε :

— Παποΰλι μου, έτσι σοΰ τά είπα  γιά χωρατά, γ ιά  νά 
θυμώσης λίγο καί νά γελάσωμε αΰταίς ή μέραις ποΰ εΐνα ι, μή 
πέρνης τά λόγια μου όλα τοΐς μετρητοΐς.

—  ’Έ λα , άφινέ με άπά τόν λαιμό, μοΰ γ ά ΐα σ ε ς  τό γιακά 
ποΰ τά φορώ μια βδομάδα καί είναι άστραπατσάριστος άκόμα.

’Έ τσ ι είναι αυτοί οί άνθρωποι οί πρακτικοί καί νοικοκύ- 
ριδες άγαποΰν καί 'τά χάδια λίγο , κα ί αμα ποΰ τούς /αϊδέψί) 
τινάς τά συχωροΰν όλα τά μικρά φταίσματα, δσα καί άν τούς 
κάνουν οί συγγενείς τους, εννοείται.

—  Τά λοιπόν, εΐπε ό Τσεντσερόπουλος σηκονόμενος, έγώ  
πάω νά προφτάσω τόν Κολοκυθακόπουλο μπάς καί προφτάσνι 
τόν Πετειναρόπουλο καί τοΰ πή τίποτα  καί τόν έμποδίσω*, 
άναψε σύ τώρα ένα κεράκι στής εικόνες καί κάνε καί τήν 
προσευχή σου. Νά λιβανίσης κιόλας. Καί έφυγε μέ βία.

Ά μ α  ποΰ έφυγε ό Τσεντσερόπουλος άρχισε ή Θεώνη μέ. 
σταυρωμένα τά χέρια πίσω καί σούλάτσερνε μέσα στή κά
μαρα καί παρομιλοΰσε έτσι δά :

—  Ά μ  δέν είναι έτσι δπως τά θέλετε σείς, καί τήν σήμε- 
οος ήμερα δέν παντρεύονται τά κορίτσα μέ τό ζόρι ανθρώπους 
ποΰ δέν είναι τής άρεσκείας των, σάματις νά ημαι κάμμιά 
καμήλα νά μοϋ φορτώσουν μέ τά ζόρι καβαλάρι ζαβό στή 
καμποϋρά μου. Ά μ  τάν πετώ . Καλλίτερα, άς πεθάνω έτσ ί 
έλεύθερη, έγώ έτσι καί έτσι τόν κόσμο τόν είδα, τόν δοκί
μασα καί έπαθα καί έμαθα. Τέλος πάντων φέρτε τον καί τόν 
βλέπομε καί τότε τά  λέμε σταρένια.

Στό διάστημα αύτό πήγε δ Τσεντσερόπουλος καί βρήκε 
τόν σύντροφό του στή συνειθισμένη ταβέρνα καί τάλεγαν καί 
μεθαύριο σάς λέμε τό τέλος.



Λ

Γ ι’ αΰτό καλά Οά κάνη κάθε ένας μας νά τό ρήξη στήν 
οικονομία καί νά τρώη κουραμάνα ήγουν βασιλικό ψωμί, ώς 
ποϋ νά μάς καταντήση s ΙΙετρέλαις νά τρώμε κα! άχυρ». "Αμήν.

Λ έτε «ω ς κατάντηααν τά  μ-ούτ^* τοΰ ΙΙετρέλα ιου  
**ό τούς φούσκους ηοΟ τ ρ ώ κ  κάΟΐ μ έρκ  βτή βουλή.

Γ ιά
τά σκουπίδια ποϋ ρίχνουν στό Βαρβάκειο τά γράψαμε, ώστε 
#έν θά τά πάμε κάθε αέρα ντουμ πελέκι, άς έοθη τά καλο
καίρι νά ξεφυτρώση άπά κεΐ ή βλογιά, δσο δέ γιά  τάν ευγε
νικό άπόπατο ποϋ οτεκχνουν άπέναντι τής άγοράς, αυτό δέν 
δείχνει τίποτα άλλο παρά δτι ό'λα τά πράγματά μας τά κά
νωμε σάν σκ ρέ <·,υμπάθειο.

Τήν λέγω μισοφαγωμένη τήν λέζι γ ιά  νά μ ή τήν καταλά 
βετε, ά λλ ’ άν τήν έννο/σατε, είστε άπατημένοι, κα ί σας λέ
γω , δτι είστε αγενείς νά νομίζετε δτι ό Παλιάνθρωπος μπο- 
ρεΐ νά βάζη σκατά στά φύλλο του σάν έκεΐνα, μέσα στά ό
ποια έτριψε ένας χωροφύλακας μιά φορά στό Τατόϊ τά μού
τρα τοϋ Κ αλλιγά, ποΰ έπρεπε νά τοϋ τά φυλάξ{ νά τοϋ τά 
κάνη τώρα.

Δέν πειράζει, ελπίζομε άν ζτζσοίΐ/.s νά τοϋ τρίψωμε τά μούτρα 
δχι άπάνω i στης άκαθαρσίαις, άλλά στή κάλπτ, του, άν τολ- 
μ·.ίση δά βάνη.

’ £ το ιμ .ϊ2 γ ιά  τί>ν jfopo των «α ίδω ν.

Μ έ
μεγάλη μας χαρά μαΟέ/ομε δτι σ-ά 1836 θά έχωμε Sub σπου
δαία συνέδρια έδώ. Ένα ποϋ Οά συζητήσουν προϊστορικά 
πράγματα κα! δσα έγιναν πρό τοϋ κατακλυτμοϋ, τά συνέδριον 
λέει τών παλαιοντολόγων, ποϋ Κύριος οίδε γ ια τ ί τήν τιμή 
ποϋ μάς κάνουν αυτοί οί κύριοι εΰρωπαϊοι, τ ί θά μας κοστίση 
άς ηναι, τρώμε δόξα κα! χορταίνομαι κα ί δέν πειράζει.

Ά πά  τά άλλο μέρος άλλο συνέδριο θά γίνη, είς τό παλάτι 
τής «ΰλής τής αστυνομίας, άπά ίταλοΰς, έλληνας μαυροβου-

νιώτας τούρκους κα! λοιπούς πού θά εκθέσουν τής ψύραις των, 
μ ’ δλον δτι αΰτοί είναι καί άπό τώρα παρασκευασμένοι κα! 
μισοφαγωμένοι, πού τρέμει τινάς καί νά περάση άπό κοντά 
τους πολΰ δμως φοβούμαστε μήπως ώς ποΰ νά έοθη τό συν- 
έδ ριον τών Παλαιοντολόγων μας φάγει ή ψύρα δλους κ « ! τότε 
βροϋν τήν Α θήνα  δλη μιά παλαιοντολογία.

Α ΰ τ ά
ποϋ μάς γράφει ή κυρία Άμοογιανή γιά  τήν κυρία Μαριγύ, 
άς τήν πούμε κ*I κυρία Γεωργίου Δεσποτάκη, πού σού έκλεψε 
τόν άντρα σου καί εκανε καϊ έδειξε κα! κάνει καί δείχνει και 
τόσα αλλα , καρακαλάται νά ερθη νά κουβεντιάσωμε μαζΰ κι’ 
άπέ τά γράφομε v ti  νά ξέρωμε τ ι μά ; γ ίνετα ι. Δέν είναι έ
τσι ; Γ ια τ ί καταντούν τά  ιστορούμενα κακουργήματα σχεδόν.
Ετσι δά πά λ ι στά κουτουρού δέν μπορεί τινάς νά έκθέση κα! 

γυναίκες μάλιστα , καί άν σοϋ πήρε κυρία Άμοργιανή τόν άν
τρα σου ήτανε καπάτσα, άς τάν έκλεινες μέσα στό κ«τώ γ ι 
νά μή σοϋ φύγη. Έ λ α  νά μάς τά πης κα! διά στόματος 
έκτος άν προλάβη έκείνη κα! σέ άποστομώση.

—Ι ν ά τ ι φ ο ρ τω μ ένο ς γ ε ίτο ν α ;  
— ΙΙά ω  ν’ άσφαλήαω τήν ζωήν μ ο υ  αέ κανένα βουνόί 
—Κ .’ έγώ το  Ιδ ιο  6ά μ α ς  ψήαουν ολους ζωντανούς* 

Έ νο ύς
στρατιώτου χωροφύλακα κα! νϋν τώρα καπνοπώλη στή Λά- 
ρισσα τοΰ κατάσχεσαν δυό τρεΐς φορα!ς οί κύριοι γαλωνάδες 
τής χωροφυλακής τής "Αρτας 250  δραχμά; κα! οχι 2 κα! 50 
ποΰ γράψαμε μεϊς, λεπτά  ποϋ είναι άπά τούς μιστούς του κα! 
τά έλαβε δικαίως κα! τοΰ τά ά φ ή ρ ε σ α ν  άδί*ως.

θ ά  ήθελαν φα ίνετα ι, νά κάνουν άποκρηαίς, άν δέν τάχαν 
τάμα στόν άϊ Βασίλη. Ό πω ς δήποτε έχεις νά λαμβάνης.

Β ρ έ
' άδερφέ κύριε Λ άντζα , καθηγητή τών σχεδίων τοϋ Πολυτε

χνείου, τά δημόσιον σέ πληρώνει δ/ι γ ιά  νά βλέπης τά μετέ
ωρα σάν αστρονόμος, άλλά νά παραδίνης μάθημα ταχτικά 
στό σχολειό.

Σΰ αθεόφοβε έχεις τώρα ένα μήνα νά πατήστ,ς κα! ό και
ρός ποΰ θά κάνη τΟ Πολυτεχνείο π*ψεις πλησιάζει, κα! δέν 
έμαθανο! μαθητάδες ούτε τά μοϋτρά σου αυτά νά ζωγραφίζουν 
γ ια τ ! τά βλέπουν στή χάσι κα ! στή φέξι τοΰ φεγκαριοΰ κα! 
ξεχνοϋν τό σκαρί τοϋ σχεδιάγραμμα τής μούρης σου. Πώς είπατε;

Ο ί γενικοί
έργολάβοι τ·?,; κ α ί ' όλον τό κράτο; δ ιαχειρ τ ,ϊεω ί κα! πω)ν|-τcως Πετρε
λαίου, πυρείων καί πα ιγνιόχαρτω ν, είδυποιοΰιπν οτι από τήν 21*ν 
Ιανουαρίου ε. ε. αρχεται ή πώλτ,σις πετρελαίου κατά τά  διατεταγμένα 
έν μέν τα ΐς  Ά Ο ήνα ι; έν τή ειδ ική  αυτώ ν άπ&βήκ^ κείμενη κατά ττ< 
διασταύρωαιν τώ ν ό ίώ ν Ά νδρ ιανοΰ κα ! Κ απνικαρέας, παρά τή  παλ®'·* 
ίγορα . έ < Πειραιεΐ δέ έν τή  ειδ ική  αΰτών έπ ίττ ,; ά π ο θ ν ^ , κείμενη Ιν τή 
όδώ Ά ο ρ ο δ ιιη ; π*ραπλε·5ρω; τοΰ άτμομΰλου τώ ν άδελεώ ν \άμπρου.

(Έ κ  τοΰ γραφείου αυτώ ν).'


