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Λ ίγ ο  φως,
Μαρία στήν αυλή νά δοϋμε τ ί γ ίνετα ι κεΐ κάτω .

Καί άμα ποϋ βγήκε τό φως, είδαμε καί μάθαμε, οτι ό 
Χατζηπέτρος τής αυλής, άμα ποϋ έπεσε τό υπουργείο, έλεγε 
κοκορευόμενο; στούς ποσαπέρνιδες βουλιαχτάς τοϋ μεγάλου 
Πετρελαίου, οτι ό κόσμος νά γχ'λάαγ  δέν δίνει ® βασιλέας 
στόν Δεληγιάννη τήν διάλυσι.

‘'Ωστε βλέπετε ήτανε μα*/ε'.ρευμέν^ τά κουκκιά άπό τή ; 
άρχή;, καί τίποτα άλλο δέν ήτανε τά άνεβοκατεβάσματα 
τοϋ Δ/,λιγιχννη παρά μιά καθαρή κοοοϊδεία, χάριν διασκέ- 
δασις.

’Αλλά εκείνοι ποϋ παίζουν μέ πράγματα ποϋ δέν πρέπει 
νά παίζουν γρήγορα μετανοιόνουν, καί εννοούμε τους αυλι- 
κούς, τούς αυλοκόλακας.

Κ α ί
νά τί λέγουν η παροιμίαι; Μπερτόλδου*:

'Όποιος σκαλεύει μέ τά δάχτυλά του τή φιυτιά κακά τήν 
σκαλεύει.

"Οποιος πάλι χώνει τό χέρι σου μέσα στό ζωματιστό νερό 
γιά νά βγάνη τόν κάβουρα ποϋ βράζει στόν πάτο, έκεΐνος, 
■υστέρα καταλαβαίνει τήν κουταμάρα του.

"Οποιος /έζει στό δρόμο, θά πή πώς είναι ό πιό άδιάντρο- 
πος άνθρωπος, καί τόν βάζουν καί τά τρώη, σάν τόν Κ αλλιγα.

"Οποιος κάθεται καί διασκεδάζει στή βροχή άπό κάτω, 
θά πή πώς είναι μωρός ά'νθοωπος.

Ό ποιος κατουργιέται άπάνω του βρωμά άπό μακρυά και 
c  κόσμος βουλώνει τή μύττ του, δταν περνςί άπό κοντά του.

"Οποιος νομίζει πώς είναι άπό μεγάλο τσάκι, έρχεται η
μέρα ποΰ τόν βάζουν και ξεθερμίζει τό τσάκι.

‘ Η μαϊμοΰ ό'ταν βλέπη τά μοϋτρά τη ; στό καθρέφτη κ α 
μαρώνει γ ια τ ί τής άρέσουν, άλλά δ κόσμος τήν βλέπει καί 
γελά.

Όσοι νομίζουν πώ ; μποροϋν νά κάνουν δ,τι θέλουν γρή
γορα μετανοούν.

Καί δσοι υποστηρίζουν κλε φταις παν καί κείνοι στή φυλακή 
μαζύ τους.

ν πρέπει να στέλνω ντα ι ούλα τ »  - { ύ μ μ α - χ  τώ ν ? - ιτ τ ο λ ώ ν . 
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Καί έκεΐνος ποϋ κρέμα τό ζουνάρι του γιά καυγά, νομΓ 
ζοντας πώς κάτι είνα ι, τοϋ τό πατούν χίλιοι καί δέν μιλά.

Καί δποιος κάθεται στ’ αυγά νά τά βγάνη κλοσοπούλια, 
τοϋ μένει κέρδος τό μπλάστρι.

Α ΰτα ί; καί άλλαις παροιμίαι; {ίπε ό Μπερτόδουλος καί 
τίναξε τά πέταλα χωρίς νά τά ; έξηγήση.

Ό  «% ιΛνος»
έγραψε προχτέ;, δτι δίνοντα; ό Βασιλέα; στόν Τρικούπη τήν 
διάλυσι, ήτανε δικαίωμά του μέν, άλλά άν τύχη και φέρη 
πλειονοψηφία, θά πή, δτι ό βασιλέα; υποστηρίζει μόνον εναν 
καί αυτόν, ό όποιο; κατά τοιοϋτον τρόπον μπορεί νά γίνη 
άλή πασά;, καί δτι αύτό τό προνόμιο τοϋ βασιλέω ;, λένε η 
άλλα ι; έφημερίδες τού νά διαλύη μόνο; του τήν βουλή πρέ
πει νά τοϋ περιοριστή, γιά  νά μή γ ίνετα ι κακή χρήσι; τώ ν 
προνομίων τού βασιλέα άπό τού; α υλικούς.

Καί θ’ άκούσετε καί άλλα άκόμα δσο κοντοζυγώνει ό και
ρός τής κρίσεως τοϋ Λαοϋ

Χ ά
πληρώματα τών πολεμικών καραβιών μα ; ποϋ εΐναι στόν Πε
ραία έκαναν κρά τρεΐ; μέοαι; τό μάτι του; γιά  τα ίν ι, γ ια τ ί ουτε 
πεντάρα τσακισμένη δέν είχε νά τού; δώση τό ταμείο, ε :; τρό
πον ώστε έκαναν οεφενέ άπό τού; μιστού; τών ά'λλων κα
ραβιών δσα εΐ/αν πάρει τήν προκαταβολή του; μπροστά, καί 
έτσι ψωμόζησαν καί ψωμοζούν οί άνθρωποι.

Καί αυτά εΐναι τά πλούτη καί οί θησαυροί ποϋ έφερε ό Πε
τρέλαιο; πρό; δόξα τής Ε λλάδας.

"Αμ δέν άφινε καλλίτερα τού; ναύταις νά βγάνουν μαντυ-. 
λάκι, γ ιά  νά μή τόν επιβαρύνουν.

Καί δμως, κύριοι, ένώ οί φτωχοί ναϋταις ψοφούν τής πεί
νας ό γάλλο ; ναύαρχο; τραβά τή ; χιλιάδες καί φουμάρει c* 
πούρά του, θαυμάζοντας καί αΰτός δ ίδιος γ ια τ ί τόν /φερε 
δ Πετρέλαιος, άφοϋ κάμμιά δουλειά δέν έχει νά κάνη, καί πέρ* 
νει έτσι χαράμι τό μισθό, καί γελά μέ τήν μεγάλη μωρία ΐοΰ 
μεγάλου Πετρέλαιου.



"Α μ
εκείνοι οί κακομοίριδες οί άλευροπώλιδες τοΰ Περαία ποΰ έ
δρεψαν τάν στρατό τώβα τρεις μήνες βερεσέ, τ ΐ  τραβούν.

Τραβούν τά μαλλιά τής κεφαλής των, γ ια τ ί πεντάρα νά κά
νουν τ ΐ δουλειά τους δέν έχουν, καί πεντάρα τό τααεϊο δέν 
τούς δίνει.

Ε ίναι οι άνθρωποι να πάν νά πνιγούν άπό τήν απελπισία 
τους, άλλά φοβούνται μήπως καί κρυολογήσουν κα'ι τό άνα- 
βάλλουν γ ιά  τό καλοκαίρι ποΰ θά ρυχένουν τά νερά, ώστε νά 
μίίν έχουν φόβο.

Ε Ε δχνε
άλλοι, μια μεγάλη επιγραφή μέ κόκκινα γράμματα πού τήν 
μπογιατίζουν βερεσέ κατι λοΰστροι στή καϋμένη αγορά πού 
λέει άπάνω ξηρα ξηρά δυό λέξεις :

Α έν έχει ! ! !
Και αυτή θα τήν κρεμαση λένε στό παράθυρό του ό κεντρι

κός ταμίας.
J e r  ε χ ιι.
Ά λ λ ά  γ ιά  τούς ποσαπέρνιδες πού μπαίνουν άπό τήν μπόοτα 

έχει, καί γ ι ’ αΰτουνούς μόνο θά έχη.

3Εέ
Ουλη την Ελλάδα είναι 400 δήμαρχοι, καί φτού νά μή βα- 
σκαθούν καί μάτι νά μή τούς πιάση καί λύκος άς τοΰς φάη, 
άπό αύτουνούς λοιπόν μόνο κάμμιά κοσαριά βρέθηκαν καί 
συνεχάρηκαν τάν Πετρέλαιο, γ ιά  τή διάλυσι, καί ό βλάκας ό 
Πετρέλαιο; τολμά καί τά τυπόνει αΰτά χωρίς να σκεοθή δτι 
360 άλλοι δημΓ οχοι τής Ε λλάδας ανεξάρτητοι τάν μου- 
τζώνουν.

Είναι τό ϊδιο σάν νά περπατά τινάς ξεβράκωτος καί μέ 
ψιλά καπέλλο.

Ό χ ο υ
τ ί εχει νά γίνη τώρα στής έκλογαίς, θά βάνουν λέει κάλπη 
ως καί τά  μωρά τού Καραμάνου.

Ως πρός εμένα, λέω καί δηλώνω, πώς θά υποστηρίξω τάν 
Μπουρδούση, (ά  τόν μακαρίτη, πέθανε καί τό ξέχασα), νά 
πώς χάνει κάνεις κάμμιά φορά πρό τής ώρας τήν τύχη του.

(3 ) ί Υ Π Ο Φ Τ Λ Λ Ι Σ

n  riLAJF.A.siEisnH:
Ή  κυρία Χρόνενα έβλεπε τή λύσσα τού φίλου τής καρ

βίας της και γελούσε από μέσα από τάν μπερντέ χωρίς ποτέ 
νά καταδεχθή νά τόν άνοίξη καί λ ίγο , δπως κάνουν τά κα- 
τεργάρικα κορίτσα, τά όποια μέ τά μισό σήκωμα τού μπερντέ 
είναι σάν νά μάς λέν, καλημέρα, η σ’ είδα.

 ̂ *0 φουκαράς Ποσαπέρνης ήτανε τής άπελπισίας, περίμενε 
νά τής περάσουν τά νάζα καί τό γ ινά τ ι, άλλά έβλεπε καί 
εξακολουθούσε νά βλέπη καί τά παράθυρα καί τήν πόρτα 
τής ποθητής του Χρόνενας τοίχο.

Δέν έλπιζε νά γίνη τόσο ταχαίως ή πτώσις τοΰ πεσίμα
τος του υπουργείου τού έρωτός του καί νά δοθή καί άμέσως 
τής βουλής τών γάμων του η διάλυσις.

ώέχασα νά σάς πώ πώς ονομαζότανε Αθανάσιος Βαρελά- 
δενας Κουτουμόγιας.

Εβαζε δέ πάντοτε καί τό δνομα τής μάνας του στήν υπο
γραφή τ·υ, γα τ ί, έλεγε πώς κρατοϋβε άπά μεγάλο σόη.

Τόν Κουτουμόγια άρχισαν καί τόν έτρωγαν τά σκουλήκια, 
ρ « τ ί  είχαν περάσει κάμμιά δυό βδομάδες, καί οΰκ έστιν εί- 
*εΐν τήν ψυχήν τής ψυχής του, $ καλλίτερα τήν ψυχάρα του, 
«πως ·,ήν ε“λ8γε. Τ Λ f

’Ως τά τέλος απελπίστηκε δ Κουτομόγιας καί κατώρθωσε 
καί αγορασι ένα μαύρο λαιμοδέτη άπά τήν δημοπρασία τών

; Α ί ? vat> τόν^Χοντροκώστα, (οΰ μά τ ί κεφάλι ποΰ τά έχω, 
πάει καί δ μακαρίτης κ ιαΰτάς). ώστε ώς καθώς παρατηράτε 
έδωσε ό θεάς καί μάς πήρε διά μιάς δλους τούς μεγάλους 
μας άνδρας^ καί άφησε μόνο τούς αληθινού: σκουπιδιάριδες 
τής αυλής, ώστε Οά υποστηρίξωμε έναν κάποιο Παληάνθρωπο, 
διότι στήν εποχή αΰτή μόνο οί παληανθρώποι έχουν πέρϊσ-. 
στήν Έ λλάδα-

Π εραίας
Οί κύρ Αναστάσιος Λεόντιος καί Ν. Δ. Νικολόδημος στάν 

Περαία εκεί ποΰ περπατούσαν στο δρόμο τής Τερψιθέας, ε ί
δαν πίσω τους τρεις εμπόρους τόν Γ. Βραχνό, τόν Γ . Κου- 
μανταράκη καί κάποιο Ψαρράκη άπό τήν Α θήνα , τύφλα στό 
μεθύσι καί έπετροβολιώτουσαν, καί επειδή τούς έκαναν πα- 
ρατήρησι, ότι μπορεί νά κανουν μισοφέγκαρο κάνενούς τό κε
φάλι, διέταζαν τον κλητήρα Βενετσανο καί τούς πήγε χάψη, 
γ ια τ ί λεει ενους έκοψαν την άλυσσίδα ποΰ ήτανε σάν τήν 
σκουριασμένη άλυσσίδα τής φαγάνας, ώς καθώς τοΰ έκλεψαν 
καί τά από κρεμμύδι ρωλόγι πού είχε στή τσέπη.

Τέλος πάντων δ άστυόνος τούς απόλυσε άμέσως καί τώρα 
μάς ρ<υτούν τ ι πρεπει να κανουν, γ ιά  τή τιμή τους νά πιάνουν 
έναν έναν νά τόν δαίρνουν κάθε βράδυ, η νά τούς προσκαλέ- 
σουν στό σβίδο.

Εγω λέω, πώς τό καλλίτερο είναι νά ήσυχάσουν τά πράν- 
ματα , γ ια τ ί από μεθυσμένο καί τρελό δέν πρέτει νά έχη κά
νεις ξεσυνερισμό, επειτα μπορεί ό άνθρωπος νά άφησε άμανάτν 
τό ^ρωλόγι του εκεί ποΰ έφαγε, καί τό ξέχασε καί τά γύρευε 
απ’ άλλους.

Μουτζώστέ τους, άφοϋ δέν ξέρουν νά σέβωνται οί ίδιοι τόν 
εαυτόν τους.

Καί να λείπουν οί καυγάδες παρακαλοϋμε, γ ια τ ί φέρνουν 
άσχημα άποτελ.έσματα τών άσχημων καμωμάτων.

Καί πώς δέν γύρεψαν νά πάρουν τά δικά σας ρωλόγια η 
δέν έχετε σείς καί θέλατε τά δικά τους ; Έ λ α  τώρα συμβι- 
βαστήτε καί ίέ ν  τό ζανακάνουν.

0 6
δυό επίτροποι τής άγίας Τριάδας κύρ κύριοι Γ. Λεβαντίνος 
καί Π. Φίλιος παρατήθηκαν και άφησαν γιά  ταμ ία  έναν κά-

15 λεπτών, καί τόν όποιον επειδή δέν έφθανε νά τόν δέση 
φιόγκο, τόν άμπόλεψε άπό πίσω μέ άσπρο πανί.

Αμ* τόν άγόρασε, πέρασε κατά τήν συνήθειά του πρωί 
πρωί άπό τά σπ ίτι τής ψυχούλας του Χρόνενας, τήν δποία 
ετυχε νά δή στά χ α γ ιά τ ι, καί ξεκάλτσωτη μάλιστα, γ ια τ ί 
είχε τσακωθή πάλι μέ τή δούλα πού έρριξε πολύ κριθάρι στής 
κό ττα ι;, ένώ εκείνη τής είχε διατάξη νά μή τής ταίζη πλέον 
άφοΰ δέν κάνουν αΰγά , και άκομα έλεγε, πώς ή δούλα κατά- 
στρεψε τα πτηνά, διότι από το πολύ τάϊμα πάχυναν καί δέν 
γεννούσαν, άμα τήν είδε λοιπόν, στέκεται σάν άγαλμα τής 
Α καδημίας στό πεζοδρόμιο καί έβλεπε τήν Χρόνενα ώς πού 
νά γυρίση νά τάν δή.

Καί πραγματικώς τό κορίτσι δέν τόν είχε παρατηρήσει, 
κατά τήν συνήθεια δέ ποΰ έχουί δλαις ij γυναίκες δταν μπέ- 
νουν μέσα στή μπόρτα τοϋ σπιτιού των νά γυρίζουν νά βλέ
πουν καί πίσω τους, έτσι καί έρριξε καί μιά ματιά στό δρόμο 
καί είδε τάν Κουτομόγια, μέ τά δυό του τά χέρια στάν λα ι
μοδέτη, τόν όποιον έτράβηξε καί άπό τής δύο άκραις λέγοντας.

— "Ετσι θά πνιγώ .
Ά λλά  ό φουκαράς δ άμπολεμένος λαιμοδέτης δέν βάσταξε, 

νά πνίξη τόν κύριό του, καί διαρρήχθηκε εις τά έξ ών πανία 
συνετέθηκε, καί έμειναν ί; δύο άκοαις στά χέρια του, σάν μαύ
ρες σημαίαις.

Ή  Χρόνενα άμα τάν είδε άμέσως τδκοψε λάσπη, πήγε δέ 
άπό τά παράθυρο καί κόλλησε άπό τά τζάμ ι μιά τύφλα κ α τ ’· 
ευθεία γραμμή στ·ν εκστατικ ί μας φίλο Κουτουμόγια καί *π ·-  
σόρΙηχε.
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wjto Ή λ ία  Ρ άντη πού τά κόφτει ν."\ λίγο. Λοιπόν οι ενορί- 
ταις είγαι περίεργοι νά μάθουν τούς λόγους ποΰ παρατηθηκαν, 
Χαί άς λάβη καί τά μέτρα του καί ό δήμαρχος νά μή πουληθή 
Κ,άμμιά βραδεία καί ή καμπάνα τής εκκλησίας και δέν θά 
ξέρουν οί άνθρωποι ποιά ώρα νά πάν νά εκκλησιαστούν τωρα 
τέτοιαις μέραις ποϋ είνα ι, έκτάς πλέον άν βγαίνη στό καμ
παναριά σάν χόντζας δ παπάς κα ί τούς προσκαλά.

Αΐ μωρέ ποΰ φθάσαμε καί ποΰ θά φθάσωμε.

Ο ρέ
χύριε παπά τής Ζωοδόχου Πηγής, ποΰ νά δώση ή ευχή να σέ 
κλακώση μέσα, στό ιερά, όπως άλλοτε τόν τόσο κόσμο, έσενα 
λέμε τάν κύρ Θανάση Παπακωνσταντίνου, βρέ δέν κυττάζεις 
τήν ιεροσύνη σου μόνο μάς γύριζες καί σύ στή Νεαπολι μέ κείνα 
'»  κ . . . . σφούγκία τής κυβέρνησις καί μάζευες υπογραφαίς 
ώς καί άπά τά μπακαλόπαιδα.

Μπάς καί σοΰ έταξαν πώς θά σέ κάνουν δεσπότη ; Ά ν  ή
ναι αΰτό σέ κοροϊδεύουν κακομοίρη, καί θά τραβάς τά γένεια 
«ου, δπως πρέπη νά σοϋ τά τραβήξη κάνεις καί άπά τώρα,γιά 
ν« αάθης δτι δ ιερέας τοϋ θεού δεν είναι καί ίερεας τού Μα
μωνά.

Μά μωρέ δέν θά βάνετε, ώς τέλο; γνώσι σείς οί παπαδες ; 
Φτοϋ.

y.us Τρύφων Λιαρόπουλος στόν Περαία κα ί δ Γιώργης Βλάσης 
βρίζουν λέει τόν Δεληγιάννη βλάκα, γ ια τ ί έχουν κάτι μπερ- 
ίοψοδουλειαίς γιά κάτι δέκα χιλιάδες δραχμαίς ποϋ νομίζουν 
■πώς δ Πετρέλαιος μέ τά μεγάλο έλεος του πώς θα τους τής 

I χαρίση. Αΰτά έμείς δέν τ ’ακοΰμε καί μπορεί καθε ενας να φω- 
νάζη δτι γκαριξά θέλει, καί εκείνοι ποϋ λένε βλάκιδες τούς 
άλλους, τίποτα άλλο δέν κάνουν παρά νά δείχνουν τήν μεγάλη 

I χουταμάρα ποϋ τούς δέρνει.

Χ έ ο ς
I λαμπρός καί φτωχός καί τίμιος καί τελειοδίδαχτος τοΰ Γυ- 
I μνασίου γυρεύει παραδόσεις μαθημάτων σέ σπήτια καί μέ 
I ίιπόσχεσι νά τά μαθένη τά παιδιά μέ τά κουτάλι τά γραμ-
I αατα.

Μόνο ποϋ δέ τόν έπιασε αποπληξία τόν Κουτουμόγια, στη
ρίχτηκε στόν τοίχο, καί κόντεψε νά γίνη τοιχογραφία, άν δέν 
βρισκόντουσαν κ ά τ ι  χριστιανοί νά τόν πιάσουν άλά μπράτσο 
χαί νά τάν πάν μέσα σ’ ένα καφενε, δπου τ·ΰδωσαν νερό άπό 

I 'ά μαστέλο νά πγή νά συνέρθη. ^
"Αμα ποϋ συνήοθε, εΰ/αριστησε τους ανθρώπους καί τβυς

είπε :
; __ Α δελφοί, σάς εΰχαριστώ πάρα πολύ γ ιά  τήν καλοσύνη
σας, πού δέν έγνώριζα, δτι καί στή Πλάκα κατοικούν φιλάν-

I ίρωποι άνθρωποι.
— Καί πώς τοΰ άπάντησε ένας μέ τά τσαρούχια καί τά

I βελάχι, γιά  άγριανθ^ώπους μάς έπερνες ;
Π __ Καί έλόγουσ,υ, τού έπρόσθεσε καί δ άλλος είσαι κάνέ-
I '*ς κόντε πεινάος καί μιλάς έτσι.
|[ — ’Ό χ ι, αδερφοί μ ο υ ,.................παρντάν, μέ συγχωρεΐτε,
I  ίιιγγνώμη, ί) ζαλάδα μέ έφερε σέ θέσι ποΰ δέν ειξερα τ ί ε ιπα, 
I ρ.έ συνορίζεστε, γ ια τ ί έμαθα πώς πέθανε ή γυναΐκά μου 
I »*ό Νιόκαστρο καί μ’ άφίνει μέ τρία παιδιά , έρημο και σκο- I τεινό καί τό ένα βυζανιάρικο μάλιστα, ποΰ, Κύριος οιδε ώς 
I “οΰ νά πάω κάτω άν δέν μοΰ ψοφήση, πεθανη Λ,θελα να πώ, 
I **ί διά τοΰτο νά μέ συμπαθάτε καί πάλι άνπαραξεφραστηκα, 
I fyw τά έναντίον σάς σέβομαι καί σάς άγαπώ δλους τούς πλα- 
|*ιώτες, οί όποιοι είναι οί μόνοι γνήσιοι Αθηναίοι, οί απόγονοι 
I τών Μ α ρ α θω νομ ά χ ω ν, τών Ιΐλατεώ ν, τής Σαλαμίνας και τού 
I τρόπαιου *ΰλου τοϋ ελληνισμού, σείς είστε ο*. ΙΙανέλληνες και 
I ** αποδείχνει καί ή γλώσσα ποΰ μ ιλάτε, αυτη ή άρβανίτικη, 
■ ί  ίχοία δέν είναι παρά καθαρή η γλ>ώσσα π·ΰ μιλοΰσ* ο μέ-

Ή  διεύθυνσις εις τό τυπογραφείο τοϋ κύρ Τρίμη. Συνδρά
μετε τούς φτωχούς καί δ θεός άς συνδοαμη και σάς.

Ν α
δ λοστρόμος τής εταιρίας τής " Ιρ ες  οταν ερχότανε προχτές 
άπά τόν Πόρο πέταξε λέει πολλών επιβατών, ένούς τά^ρούχα 
καί έσπασε καί μία τσαμ ιτζάνα , λοιπον επειδή αυτά τ «  
πράγματα δέν είναι πράγματα, παρακαλοϋμε να γιν·^ ανα
φορά στόν λουστρόμο τής εταιρίας, να παψη ί|ιδιος τόν εαυτό 
του γ ια τ ί είναι φιλότιμος άνθρωπος.

'Ως πρός το ζήτημα πώς κόντεψαν καί νά δείρουν καί τούς 
έπιβάτας αΰτά δέν έχει νά κάνη τίποτα , γ ια τ ί τό ξύλνΟ βγήκε 
άπά τήν Παράδεισο κα ί δποΐος τά τρώη άγιαζει.

n « n &
αΐ παπά Γερμανέ, παπά ποΰ είσαι στάν άγιο Κωνσταντίνο, 
•ί; βρισές ποΰ έδωσες σέ εμένα, ξ έ σ π α σ α ν  στά κεφάλι σου, βρέ 
παπά έχυσες τήν μετάδο>σι μέσα στήν έκκλησά γ ια τ ί με
τρούσες έκείνη τήν ώρα τούς παράδες τά ψυχοσάββατο, καί 
έπεσε ή άγια  μετάδοσι άπάνω στά βρωμερά πανταλόνια σου 
καί άκάθαρτα ράσσα σου καί σ’ όλη τήν εκκλησία.

Παπά, πέταξε τά ρούχά σου και πλήρωσε και τη λιθό-
στοωσι τής εκκλησίας.» .

Π απά, α ΐ παπά , έχυσες τήν άγία μετάδοσι, θά πή δτι ό 
θεός θά σέ κάψη, Π απά, αΐ παπά , βγάλε τά ράσσα ποΰ· 
φορείς.

Τί βία ητανε, ρέ τραγογένη, άφοΰ είχες τά άχραντα μυ
στήρια άπάνω σου, νά πάς σάν στραβός νά τά ρίξης κάτω .

Λάθος λές έγινε ; Πώς έγινε λάθος ; είχε ή εκκλησία μέσα 
κοτρώνες η λάκκους σάν τούς δρόμους μας ;

Ό  θεάς θά σού βγάνη τά μάτια , γιά  νά μή βλέπης στά 
γερά ποΰ περπάτάς.

Παπά, έννοιά σου, καί Οά σοΰ δείξω πώς βρίζεις με μπιρ- 
μπάντικα  γράμματα καί μέ άνυπό^αοα άκόμα ανθρώπους 
ποΰ τά  τραγογένικα μοϋτρά σου Αέν είναι σέ καταστασι ουτε 
νά τούς αντικρίσουν.

Π απά, α ί παπά , έννοιά σου.

γας Δημοσθένης, καί δ πλακιώτης άκόμα αΰτός Α λκ ιβ ιάδη ς, 
τά μεγαλείτερο άρχοντόπουλο τής Α θήνας τοΰ καιροϋ εκείνου.

"Αμα «οΰ άκουσαν αΰτά οί δυό πλακιώτες πήγαν νά σκά
σουν στά γέλια καί είπε δ ένας στόν άλλο.

  Α ειντε, βλάμη νά φεύγωμε καί θά ήναι κάνένας φευγά-
τος άπά τά Δαφνί. Νά ρέ', καί μιά δεκάρα νά πγής καφέ, νά 
ρέ τοϋ λέει καί ό άλλος άλλη μιά νά πνής άργιλέ.

Καί έφυγαν.
Ύ στερα  άπό τήν άναχώρησί των διάταξε δ Κουτουμόγιας 

τόν καφέ καί τόν άργιλέ του καί βγάζοντας ένα μαΰρ· φά- 
κελλο καί μισή κόλα χαρτί μέ μαΰρο περιθώριο ποΰ τήν είχε 
κόψει άπό ένα νεκρόσιμο άπό τάν τοίχο, άρχισε νά γράφη
μέ τό μολύβι τάδε ! .

«Πρός τήν κυρίαν Χρόνενα, τέως υποψήφιο άρραβωνιαστική, 
((μου καί νύν^ΐΐς διάρριξιν έστω μέ τό να μην τήν θελω)).

Α ή λ ω ο ις .
’Εγώ ό δποφαινόμενος άποκάτω φέρνω εις φανερωσιν μέ τήν 

παροΰσα δήλωσί α ου, πρός εσένα τήν κυρία Χρόνενα, δτι π ίσ α  
σχέσι; μαζύ μας'είνα ι κομμένη καί μέχρι δευτέρας παρουσίας
καί εί δυνατόν καί πλέον.

Σημείωσε, δτι είδα καί τά πόδι σου και παρατηρησα καλώς: 
δτι έχεις άστράγαλο κάτω , καί ποσάκις φοραίς δέν μέ δέχτν>- 
χες μέ' ξέπλεχα μαλλιά , άπά τή  βία σου καί τά άλλα ποΰ Μ  
τυπώσω στής εφημερίδες. Νά σοΰ δείξω ’ γώ  έσένα πώς περι- 
φρονοΰν εμένα. Κ α υ το ιψ ό γ ια ο

* Τώρα τ ί έπαθε μ’ αΰτό τό γράμμα μεθαύριο τά λέμε.



4

Κ α ί βί»
ποϋ χύνεις τά  άχραντα μυστήρια, άς προσέχουν τώρα οί έν0- 
^ιίταις τοϋ άγιου Κωνσταντίνου, «ν  σέ μπάζτ, κάνεις στό 
βπήτί ίου , άφοϋ δέν έχεις κάνένα ιερό καί δσιο άπάνω σου, 
νά μή^τοΰς κάντ,ς καί στραπάτσα.

Καί κατά τήν άφθάδεια ποΰ 2χε·.ς, φαίνεσαι καθαρά πώς 
β ίια ι ενας καθαρός άπό τοιοΰτος.

Ό  γκραν αενιόρ.

Ο γυμνασ ιάρχης
τ ι ς  Πάτρας Παπαλουκας είναι εΰκολοβολούμενος άνθρωπος 
Hal δίνει πασαπόρτια προβιβασμού καί στά μωρά ποΰ όεν 
ζέρουν τό,βήτα άλο* άβ.

Μπάς καί είναι καί αΰτός κάνένας ποσαπέρντ,ς ;’  ’Έ τσι θά 
βρωμά ή δουλειά, άοοΰ Υπάρχουν καί υπογραφαις ;στα  γρα- 
ρ.ατα των επιστολώ'<· Ου, οΰ !

Χ ρυσογάδαροε. — Λ,ηε-όν τώ ρα ουλα %}, δάνεια  
δ;/.ά μας. Φχγ<ο0 τ̂̂ > £

Ά π ό
τήν Οϊα τής Σαντορίνης. Κύριε Π αλιάνθρωπε έχω τώρα νά 
λάβω κάμποτα φύλλα άν καί πλήρωσα τήν συνδρομή μου, καί 
νά ιοΰ  στείλης τούς άριθμοΰς ποΰ μοϋ λείπουν, η άλλοιώς 
®ά σέ περάσω σιόν ΠαΛτ/ά^θρωπο πώς είσαι καί σΰ ένας κανο
νιέρης σάν τόν Σιβιτανίδη ποΰ μούφαγε 100 φράγκα μέ τής 
μετοχαίς τής εταιρίας του. Μάρκος 'ΛΛαφοΐζος
■ Ά π α ν τ .  Πα.Ιγαγθρ. ’Έ χεις .δίκαιο, φ ίλτατε συνδρομητή 
δσο καί άδικο, γ ια τ ί άν σοΰ κλέφτουν τά  φύλλα αΰτοϋ πέρα

θέλεις νά ερχωμαι έγώ τηλεγραφικώς μέ κάθε ταχυδρομείο να 
σοΰ τά φέρνω καί έπί συστάσει μάλιστα.

Έ μεΐς κυνηγούμε τοΰς συνδρομηταίς μας μέ τό ντουφέκι, 
καί όχι νά τοΰ; δυσαρεστοΰμε. Θά ρωτήσω ό'μως καί τόν έπί 
σούφρας υπουργό, μπάς καί σοΰ/.ανε στραπάτσο, τό οποίον δ- 
μως είναι άδύνατον τών αδυνά-.ων, διότι αΰτός δέν καταδέ- 
yeTai ποτέ να φαη ενα φύλλο ενου; συνύροαητου, αφου εχε». 
στά χέρια του νά φάτ, τόσα άλλα , καί αΰτά τά λέμε γιά ού- 
λους έν γένει τοΰς συνδρομητάς τυπωμένο*; καί άτύπωτους.

Σ&ϊοΰα;τειλ αν
καί άλλο γάττο  άπό τή Σμύρνη συνοδευόμενο μέ κάτι μαϊ- 
μουδίτσαις, άπό τά ίποϊα ζώα δεν έχω ανάγκη νά μοΰ κα- 
τουροΰν τά γράμματα γ ια τ ί εΐναι ζωγραφιστά.

Μά δουλειά δέν έχετε καί σεΐς.αύτοΰ ,,θέλετε νά χωρα
τεύετε, η γάττα ις  καί τα σκυλιά νά σάς φάν.

Ά λ λ ά  καθώς καταλαμβαίνω αΰτός ποΰ μάς έβτειλε αΰτό 
τό ζωολογικό μουσείο μεια  στήν έπιστολή, θά πή πώς θά 
ήναι κάνένας άπό' τοΰς φουρκισμένους, ποΰ θά εστειλε κάμ- 
μιά γράμμα καί δεν τήν τυπώσαμε.

Κ κ ε  τώ ;.a oc , ·λέ κλονά πλέον κάνένας.

Κδελτέωαες
φυλακών. Νά άκούσετε πώς γ ίνετα ι αΰτή καί στής έπαρχί- 
αις. Ό  διευθυντής τών φυλακών τής Σύρας7 δέν ξέρει τίποτα 
ό καϋμένος.

Σούφρωσε πρώτο τής 600 δρ. ποΰ εστειλε ό Σκουλούδης νά 
μοιραστούν στοΰ; φυλακωμένου, κκί τής μοίρασε μέ ένα κού- 
τσαβλο ποΰ έχει γιά  γραμματυφλό, πλαστογοάφο, έφαγε ολα 
τά ψωμιά και δτι άλλα έστελναν οί συριανοί στοΰς φυλακω
μένους, (κακόί τους περίδρομος), καί κράτησε άπό τόν μισθό 
κάθε φυλακωμένου 65 λεπτά άμα διορίστηκε γιά  μποναμά.

’Ά μ  δέν μαζεύετε καλλίτερα τοΰς κλέφταις τών βουνών νά 
τοΰς βάνετε έπιστάταις ποΰ θά έχουν πιό συνείδησι άπάνω 
τους, μόνο μαζέψατε δλη τήν μπερμπατουριά, καί τήν στρί" 
μώξατε στής φυλακαίς, γιά πιό μεγαλείτεραις άμαρτίαις τών 
δυστυχισμένων αΰτών ανθρώπων.

Κΰρ ανακριτή τής Σύρα; ποΰ -,άμαθες αΰτά τι κάνεις; Κύτ
ταξε νά μή θέληση νά σοΰ .τά κάνη πλακάκια, γ ια τ ί είναι έ
νας μπάς κατεργάρας.


