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ε ν α ; μςχρόί κομμάταρχίσκος.
Σ’ αΰτά τά γραφόμενα τής i ip u ta c  Iγώ δέν συμφωνώ ντίμ- 

πιντους είς πρός τήν λέξι μ ικ ρ ό ς  κομματαρχίσκος, άν έλεγε 
μ ε γ ά λ ο ς ,  μάλιστα, διότι τοΰς μεγάλους τοΰς άναδείχνουν 
ο! μικροί, δπω; ό μ ικ ρ ό ς  Λαός άνάδειξε τόν βασιλέα μας 
τοιοΰτον, άπό μικρός ποϋ ήτανε καί μάς κάνει τώρα, καθώς 
λεγ*·. ή ΠριΛη, τόν κομματαρχίσκο.
■ Καί επειδή οί κορ.ματαρχίσκοι πληρώνονται πάντοτε ς γιά 
νχ κάνουν τή δουλειά τους κάλπικη, ειν« ι τή ; άπορία; άξιο 
"οιός έπλήρωσε καί τόν μ ικ ρ ό  κομματαρχίσκο.

Κ α ι
v'j-,ό |λάς τό έξηγά άμέσως ό x/acc μέ τά έξης λόγια :

« Ό τ ι  γιά νά δοθνΐ ή διάλυσις στόν Τρικούπη μπήκαν και μ ί
λησαν τοΰ βασιλέα προσώπατα ποϋ κάαμιά δέν ένουν έκδού-! , »-Λ 1 1 ι /»Λεψι στο εσνος.

(( Ό τι πρέπει νά έλεεινολογά πάς τινάς τήν τύχη τοΰ κ α τα ' 
* χυμένου έθνους, τό όποιον σούρνεται άπά μιά συμμορία κλέ- 

1, τώνοτιχ.η 
τν.

λεγομένων χρυσογαδάρων, ή όποία μέ τά δάνειά 
καί τάς ψευτορ.ετοχάς καταξεγύμνωσε τό έθνος.

((Ό τι ό βασιλέα; άφοΰ έφτασε ώς τό σημείο Γ ο ΰ  νά ευρίσκε- 
ται ει^ τ ρ υ φ ε ρ χ ΐς  ο χ εα ε ις  μέ τοΰς ληστάς αΰτοΰ; τοΰ έθνους 
2νοιςε μέ-̂ u. λϋκκο μεταξΰ αΰτοΰ καί τοϋ Λαοϋ του.

Σ' αΰτά πάλι τά λόγια άν ρωτάτε καί τή μινρή y.ου γνώμη, 
^άς λέγω πώ : άλήθεια λέει, καί δτι πάρα πήραμεν θάρρος, 
*«'- δτι πάρα ι- γοε τό πράγμα, καί δτι δέν πάμε καθόλου 
'Ίαλά, καί τό. ζήτημα μόνο είνε μέσα σ’ αΰτό τόν μεγάλο 
λάκκο πόΰ άνοιξε ό βασιλέας μεταξΰ τοΰ Έ αυτοΰ του καί 
£[Λάς ποιός θά πέση μέσα νά χαντακωθη.

"Αμ κάποιος θά πέση. Καί βέβαια ό Πετρέλαιος.

Ό  Α ιώ ν ο ς
*>'·'. αΰτός γράφει, δτι έκξϊνοι ποΰ έκλεψαν της υπογραφαίς

τοϋ Λαοϋ σάν ψωμοζήτα ις έπρεπε τήν στιγμή έκείνη νά ήτανε 
στή φυλακή.

Διότι πραγματικώς δέν είναι τίποτα άλλο παρά καθαροί 
και άτιμοι πλαστογράφοι, οί όποιοι έγραφαν ζωντανών καί 
πεθαμμένων τά όνόματα καί χωρίς νά ρωτήσουν άν θέλουν 
κ ι’ αΰτοί, καί έχουν τό δικαίωμα αΰτοί ποϋ τοΰς πλαστογρά
φησαν τά ονόματα νά τοΰς καταγγείλουν, καί θαυμάζω πώς 
δέν υπόγραψαν καί μένα ,αέσα, γιά νά γελώ μέ τόν έαυτόν 
μου.

κ · 1
νά ορίστε, ό Γεώργιος Μεγαρίτης καί Γιάννης Μεγαρίτης οί 
άνθρωποι δέν δπόγραψαν στήν καταχεσμένη δήλωσι, καί δ ια 
μαρτύρονται καί άποκαλοΰν άτιμου; έκεινοΰς ποΰ τοΰς εβαναν.

Νά κυβέρνησις πλαστογράφος.

’Ά μ
τό άλλο τά νόστιμο δεν θά τό προσέξατε ποΰ έ/ει τό έξής ή 
φαύλη δήλωσις τών άπαταιώνων τοΰ Λααΰ, δηλαδή τούς ά - 
ξιοτίμους παντοπώλας Κούζιδες τοΰς γράφει έτσι σέ διάφορα 
μέρη άνακατωμένως μεταξΰ τών"άλλων.

’Αδελφοί Κούζιδες. Πάρα κάτω . Νικόλαος Κούζης, πρόε
δρο; τών παντυπώλιδων, ?kapa κάτω Δ. Κούζης πρόεδρος τοΰ 
δημοτικού συμβουλίου, άλλου, Ν. Κούζης παντοπώλης, άλλοΰ 
Δ. Κούζης παντοπώλης καί κτηματίας, άλλοΰ Νί. Κούζν,ς έγ 
γαμος καί κτηματίας.

Καί εΐναι θαΰμα πώς τοΰ; άνθρώπου; δέν τοΰς έδωταν 
χίλια  ονόματα καί επαγγέλμ ατα , ώς ποΰ νά καταντήσουν 
νά μή γνοιρίζωνται καί άναμεταξύ τοας.

Φτοΰ ρεζίλιδες τών y αμάλιδων.

Λ 'ά
βοέ βλάκες ποΰ παραπονάστε πώς δέν έχει οΰτε ό στρατός ψω
μί καλό νά τά προχτές έστειλαν στό φρουραρχείο οί στρα- 
τΐώ τα ι ενοΰς τάγματος μία κουραμάνα μένα ψημένο ποντίκαρο 
μέσα, ξεκοιλιασμένο καί ξεντεριασμένο, νά τό φάη ό [χεγάλος 
Πετρέλαιο;.



*

Τώρα περιμένουν οί στρατιώται πότε θά αρχίσουν νά τους 
μαγειρεύουν καί γάττους καί σκύλους, άλά Φράντζα, άφοΰ 
φραντζέζοι έφτασαν νά διοικούν τόν έλληνικό στρατό.

Έ χουν μάλιστα υποψία μήπως άρχισαν άπό τά ποντίκια 
γιά  νά τοΰς συνηθίσουν λίγο λίγο.

Κα! αΰτό θά ηναι, κάνουν πρόβαις.

Έ ν *
μικρούτσίκο δανειάκι άπό 10 μιλλιούνια δανείζεται σήμερα 
αύριο ή κυβέρνησις άπό τοΰς λήσταρχους τοΰς χουσογαδάρους 
γ ιά  νά περάση αΰτό τόν μήνα ποΰ είναι καταχρεωμένη, κα! 
τήν τραβούν οί χρεωφελέταις, δπως τά σκυλιά τούς σκεν- 
τζέδες.

Ά λ λ ά  ό ρεζίλης κα ! ξεβράκωτος άν περπατά κα ! τόν γ ι 
ουχαΐζουν, τό θεωρά γιά  καύχημά του.

Κϊρός
τόν άξιότιμο κ. Λάμπρο. Είχες τήν καλοσύνη προχτές νά πής 
μέσα εις τό κατάστημα του κ. Π- θανο.τούλου δτι θά βγή 
δλος 6 υπουργικός συνδυασμός κα! μόνο δύο θά βγούν άπό 
την άντιπολίτεψ ι, ό Καλλιφρονάς κα ! ό Ζυγομαλάς, καί δ τς  
φοβάστε κα! άπά μένα, ποΰ μέ ξεφύτρωσε ή άντιπολίτεψ ις, 
μπάς κα ! σάς κόψω κα ! φάω τινά .

Αΰτά βέβαια, εσείς ποΰ έ'χετε παράδες τά λέτε κα! γελάτε 
χωρίς νά ξέρετε δτι, εκείνοι ποΰ σάς πέρνουν τοΰς παράδες 
ξεκαρδίζοντκι άπό πίσω σας άπό τά γέλοια, κα! σάς μουτζώ- 
νο,υν δπω; κα! σάς μουντζουρώνουν στή κάλπη κα! βγαίνετε 
μέ μουτζουρωμένα μοΰτρα.

Μάθε δέ, δτι τήν κάλπη μου δέν μοϋ τήν βάζει κάνένας, 
παρά δ Λαός κ’ εγω , καί μεθαύριο μετριώμαστε ποιός θά έχη 
τά πιό πολλά μαύρα, μέσα στά όποια θά σοΰ τρίψω τή μούρη 
σου.

’Ά σε νά κοντοζυγέψουν ί; μέραις γ ιά  νά μή τά λέμε τά σκο
λιανά σου άπό τώρα κα! ξεχνοΰνται, κα ί τότε βλεπόμαστε.

Ι&ωλοχοπηκε
δ άνθρωπος πέθανε στή δουλειά, δέν έχει καιρό ουτε νά ση- 
κο'ίση τό κεφάλι του άπό τήν πολλή εργασία

(4) Τ Π Ο Φ Τ Α Α ΙΣ
_____________ ι----------------------------------------------------------------

η : n ^ jp ^ S E is n H :
''Αμα που έγραψε τό γράμμα δ Κουτουμόγιας στόν πλακιώ- 

τικο καφενέ, συλλογίστηκε καί πώς νά τό στείλη τήν Χρόνενα 
του, τής ψυ/ούλας του, γ ια τ ! φοβώτανε μή τ ι ς  τό πιάσουνε τό 
γράμμα, άν τδστελνε ταχυδρομιόθεν, δθεν του έσκέφθηκε νά 
τό στείλη μ’ ένα λούστρο.

Β γαίνει λοιπόν δξω κα! φωνάζει έναν κα! τοΰ λ έ γ ε ι :
—  Νά μιά πεντάρα καί νά πάς αΰτό τό γράμμα σέ κεΐνο 

κεϊ πέρα τό σ π ίτ ι' ποϋ έχει τά παράθυρα άπόξω κα! τήν πόρτα 
κολλητά στόν τοίχο. Ά μ α  ποΰ θά μπής μέσα νά ξισκουφωθής, 
σέ δποιον βρής μπροστά σου καί νά τόν χαιρετίσης βαθυπροσ- 
κυνώς, κα! νά ρωτήσης, εδώ κατοικά ή δεσποινίς αξιότιμος 
κυρία Χρόνενα, καί άμα ποΰ παρουσιαστή μπροστά σου η ίδια 
τής τό δίνεις κρυφά τά γράμμα, άδέ τά πέρνει; πίσω. Γιά πές 
τα  μου τώρα πώς θά τά πής.

*0 λοΰστρος τόν κύτταζε καλά στά μάτια μέ ανοιχτό τά 
στόμα, καί έστωντας μέ τό νά κατάλαβε πώς πρόκειτο περί 
βρωμοδουλειάς, γ ια τ ! αΰτός ό σύλλογος Παρνασσός τά ξύ
πνησε δλα τά πα ιδ ιά , τοΰ άρχισε παζάρια.

—  Έ γώ , άφετικό, τοΰ είπε, δέν είμαι γραμματοκομισσά- 
ριος, διότι τά άπαγορεύει ή Αστρονομία, άν θέλης τό πολΰ 
«βλύ μπορώ νά σοΰ λουστράρω τά παποϋτσα ποϋ είνα ι τό I- 
πάγγ«λμά μου.

Είνε νά ξίθεωθή, καθώς γράφει ή Ά χρόχο .ίις , ό ναύαρχος 
Λεζαίν άπό τόν καιρό ποΰ ηοθε διοργανίζοντας τά ναυτικό 
τής Ε λ λά ς , κα ! ώς τόρα έχει στά χαρτιά άπάνοι σχεδιασμένα 
τά σχέδια τών παντιέρων τοϋ ναυτικού, ήγουν τών συνθημάτων 
κα! δέν τού λείπουν παρά λ ίγα  νά αποτελειώσουν τά χαρτιά 
καί ν’ άρχίση υστέρα τό μπογιάντισμα τών σχεδίων, πού π ι
στεύομε αΰτό νά βαστάξη ένα δύο τρεΐς μήνους, γ ια τ ! πρέπει 
νά γίνουν μέ φοβερή προσοχή μπάς κα ! τά κάνουν δλα μαύρα;

Έ π ε ιτα  θ’ άρχίση τό κόψιμο κα ! ράψιμο τών παντιεριών, 
τά κρέμασμα καί ξεκρέμασμα, ώς πού νά στεγνώοουν, καί έτσι 
θά τελειώση ή υπηρεσία τού ναυάρχου μας καί θά πάη κωλο- 
κωμενος στήν Φράντζα τοο μουτζούνοντας μας.

Ά  ξεχάσαμ,ε
έχει καί άλλη σπουδαία εργασία τής δουλειάς, πάει κ’ έοχε- 
τα ι άπά τόν Περαία στόν Ναύσταθμο γιά νά κάνη έξόδεψι 
τών καρβούνων τού δημοσίου μή λάχγJ  καί μουχλιάσουν.

Μωρέ μουστερή πού τάν βρήκε τό κουβέρνο.
Νά άνθρωπος μέ φιλότιμο, πού σού λέει τά ίζε με πότιζε 

με νά σού ξοδεύω καί τά κάρβουνα.

Μ « ά ρ μ η *
Λεζ αίν ναύαρχε, προχτές πού δέν είχαν τά πληρώματα νά 
φάν, δέν τά  δάνειζες παρακαλοΰμε άπό τό χαραμοφάγικο μι
σθό σου κάντιντις, καί σού πλήρωναν καί τόν τόκο, καί μάλι
στα μέ ρο τούν νά σέ ρωτήσωμε άπό τώρα :

Πόσα πέρνεις, σάν πασαπέρντς πού Ε ί σ α ι .  Μά τάν Θεό σέ 
πληρώνουν, ά εμείς οί "Ελληνες είμαστε καί μάλιστα οί ναυ
τικοί πολΰ φιλότιμοι, καί μπορούμε νά πουλήσωμε καί τά πα- 
πούτσά τους γιά σένα, κείνα πού δέν φορούν τά πρωΐ, γιά  νά 
πής, άδερφέ, άναυλα άπό κεΐ πού ήρθες ώς καθώς καί ήρθες.

θ έλε ις  έγώ άναλαβαίνω τή μεσιτεία, καί χωρίς μεσιτιάτικα 
σώνει νά μάς ξεκουμπιστής μιά ώρα άρχίτερα.

Ε κ ε ί ν ο ς
πάλι ό άλλος ό στρατάρχης Μπουσέ κατασκοτώθηκε κ ι’ αΰτός 
στή δουλειά γεωμετρώντας τό Γουδή πού θά κάνη τήν πα· 
ράχεσι τού στρατού.

— Σού δίνω μιά δεκάρα.
—  Δέν πάω, αφεντικό, γ ια τ ί είναι ΰπόθεσις πολΰ «πουότιία.
—  Καί πού τό ξέρεις σΰ, καί πού τά κατάλαβες σΰ, αΰτό 

βρέ είναι ένα γράμμα καί λέει γιά τή γυναίκα αΰτή μίαν 
σπουδαίαν είδησι πώς πέθανε ή μάνα της καί επειδή δέν 
θέλω νά τό πάγω  δ ίδιος, διότι θά κλάψω μαζύ της, σού τό 
δίνω έσένα. Νά δέν βλέπης πού έχει καί μαύρο άπόξω, τώρα 
έγώ κοτζάμ άντρακλας θά καταδεχθώ νά γελάσοι έσένα το 
παιδί μου.

— Δέν λέω πώς θέλεις νά μέ γελάσης, άλλά στεΐλτο μέ 
τόν δούλο τού καφετζή, πού τού έκανες καί τότο άλεσβερίσι 
μέ καφέ κα! άργιλέ.

— Μα δέν τό ξέρει αΰτός τά σπήτι.
—  Καί δέν τού τά δείχνεις δπως μού τόδειξες καί μένα.
—  Μά δέν θέλω νά μάθουν άπό πού προέρχεται τό γράμμα.
— Και δέν θά μέ ρωτήση ; Τέλος πάντων γ ιά  τό χατήοί 

σου τθ πάω μέ μισό φράγκο γ ια τ ί ξέρω ’γώ τ ί έχει μέσα, 
είναι ραβασάκι καί μπορεί νά διατρέξω κίνδυνο.

—  Μά μωρέ, πα ιδ ί μου, μέ πενήντα λεπτά  περνά τινάς 
μιά ήμέρα.

— Eivat ακριβή ή δουλειά άφεντικό κα! θά σού τήν κάνω 
παστρική.

—  Α ϊ άειντε, χαλάλι σου νά σοΰ γίνουν καί νά περιμένης 
νά μοΰ φέρης καί άπάντησι. Πές τα τώρα πώς θά τά πής 
νά δούμε τά θυμάσαι πώς στάπα ;

—  Μάλιστα. Μπένω μέσα, καί χαιρετώ οποίον βρώ μπρο
στά μου μέ τά κοιπέλλο στό χέρι.

3

"Αμ καϋμένε, δέν πηγαίνεις στοΰς καταπατητα ίς τών οι
κοπέδων κα ί τοΰς οίκοπεδάδες, νά μάθης μέ τά ν! καί μέ τό 
υίγμα κατά φάρδος μήκος πλάτος πόσα μέτρα είναι τά χω-

Κύτταξε δμως νά μή σέ πάρουν γ ιά  άγοραστή καί σού τά 
παραφουσκώσουν.

Νά βρέ ρωμαίικα γαϊδούρια πού λέτε πώς δέν κάνουν δου
λειά αΰτοί οί φρανττέζόι, δ ένας στά Γουδή νά ξεπεζεύη καί 
J άλλος στό ναύσταθμο νά ξεμπαρκέρνεται.

Καί πληρώνει τά δημόσιο.
Ά μ  εΐναι άποδειγμένο, δτι ξένο πράγμα στόν τόπο μας 

δέν ριζώνει καί άς έτοιμάζουν τά πλυμένα τους καί άπλυτα 
άπό τώρα.

“Α λ λ η
βελτίωσις φυλακών θά πή, δταν σέ πάν μέσα νά μή σού δίνουν 
οδτε βρωμιάρικη κουραμάνα έπί ένα μήνα κλεφτουμένης καί 
τής δεκάρας τού προσφαγειού.

Τύφλες νάχη ό Τάνερ πού λέει πώς νήστεψε σαράντα μέ- 
ραις οίκιοαυτοθελώς, δέν έρχεται έδώ νά τόν /ώσωμε μέσα 
νά δή; πώς πεθαίνει μέ νηστεία άληθινή καί δχι έκουσία κα! 
αΰτοθέλητη.

Θαύμα είναι πώς άκόμα δέν άρχισαν οί φυλακωμένοι καί 
νά άλληλοτρώγονται σάν άγριάνΟρωποι.

Ό
Βασίλειος ο Λάμπρος δ άρχαΐος πεταλωτής τής Α θήνας ώς 
καί τών α λ ό γ ω ν  τής αΰλής καλύβωσε, πετάλωοε, δπως θέ
λετε καί ένα άλογο, δέν ξέρομε άν ήνα καί ψωραλέο, τού 
Λεωνίδα Βαλώση, γ ια τ ί έγινε βλέπετε τώρα καί αΰτός κα- 
βαλλάρης, καί πήγε ό άνθρωπος νά τοΰ πληρώση τά λεπτά 
καί τού είπε πώς δέν τά γράφουν τά κατάστιχά του τά πετά- 
λωμα.

— Μπορεί τά δικά σου νά μή 'ά  γράφουν πού κάνη νά 
πληρώνης, άλλά τά δικά μου τό γράφουν πού κάνει νά λ α 
βαίνω.

Γιά άπάντησι ό φίλος συμπολίτης άρχισε στοΰς μπάτσους 
νοικοκύρη άνθρωπο καί τάν ξεπόρτισε.

Ωστε τώρα, κύριοι, δσοι έχετε νά λαβένετε, νά μή μιλάτε.

— Εύγε, έγώ Οά σέ πάρω καί στήν υπηρεσία μου, γ ια τ ! 
μοΰ φαίνεσαι ξυπνά πα ιδ ί. Γιά λέγε πάρα κάτω .

— Βρίσκω τήν κυρία, καί τής λέω, έσΰ είσαι ή κυρία πού 
[/.οίίδωσαν νά σού φέρω αΰτό τό γοάμμα, ποΰ πέθανε ή μάνα 
«ου κα! είναι μέ πένθος άπόξω.

— ’ Οχι, βρέ, οχι, έδώ ίσα ίσα στό σπουδαίο μέρος μού 
τα χάλασες. "Αμα πού βρής τήν κυρία Χρόνενα, τό θυμάσαι 
τά ά'νομα, γιά  πές το.

—- Χρόνενα. Τώρα δά πά πού μού τό λές τά θυμούμαι, δέν 
ω δμως άν τά ξεχάσω ώς πού νά πάω στό σπ ίτι.
— Κρΐμας πού σού είπα πώς είσαι καί ξυπνά πα ιδ ί. Νά 

λοιπόν νά σοΰ τά πώ άλλοιώτικα. Ά μ α  ποΰ δή; μιά νέα έ 
τσι μεγάλη στά σώμα, μέ μεγάλο στήθος καί παχαΐς γάμ- 
π*ις, αΰτή είναι καί δός το της.

-— Καί θά πάω έγώ νά τήν ψάξω ; Γιά νά σού πώ άφεν- 
τ’·*ά μέ λίμαρες τώρα έδώ τόση ώρα, πού ήθελα νά λουστράρω 
τοσα ζευγάρι*, καί έστω μέ τό νά ζημιώθηκα σού λέω πώς δέν 
το πάω, άν δέν μού δώσης άλλα πενήντα λεπτά .

— Βρέ τουρκόπουλο, μπάς καί νομίζεις πώς είμαι έγώ κά- 
νένα; Τσιγκράς νά σκορπώ τά λεπτά  μου δώθες κα! κεΐθες ; 
Φέρε ’δώ τά λεπ τά .
. *— Δέν σού δίνω τίποτα .

— Σέ πιάνω άπά τ ’ αΰτιά κακομοίρικο καί σού τά ξεκολλώ.
— Αΰτό δέν τβ ξέρωμε. Γ ιά δές έδώ τά κασδνι στό φα- 

τί«τ*ρω στό κεφάλι ώς ποΰ νά πής κρεμμύδι;
~— Βρέ έσΰ έμένα ;

vvhj.<
έκτος άν θέλετε νά πληρώνεστε μέ αφαλιάρους μποΰφλες, χϋ^1”' 
στουκιαίς, σβερκιές, τριόμφους, σκαμπίλια καί γροθιαίς.

Καί αΰτό είνε τό νέο νόμισμα τού Τρικούπη, ώς καθώς φαί
νεται. Υν ,) ϊ

Καί άφοΰ είνε έτσι, νά δέρνουν τοΰς άνθρώπους πού έχουν. 
νά λαβαίνουν, έγώ προτιμώ νά μέ δείρουν έκεΐνοι πού τοΰς4'? 
χρουστώ — στά μαλακά Παναγιά μου— σώνει νά μού δώσουνν 
έξόφλησι τών χρεών μου.

"Ενας
βλάκας άπό τή Λάριοσα, (νά δά ποϋ ξεφύτρωσαν καί έκεΐ Ε
ξυπνοι μπούφοι), γράφει στήν ΑχρόηυΑι πώς οί φοιτηταί τοδ 
Πανεπιστημίου δέν πρέπει νά άνακατόνωνται στα πολιτικά , 
άλλά νά κυττάζουν τά μαθήματα τους.

Φαίνεται δτι αΰτός δ άνθρωπος πολλαίς μέραις θά έσκε- 
φτότανε νά ξεφουρνίση αΰτή τή κουταμάρα, καί τήν ξεφούρ
νισε μιά καί καλή.

Βρέ ζώον δύο χιλιάδες καί έξακόσοι φο.τηταί, δλοι μέ 
ψήφο, δέν έχουν τό δικαίωμα να έκφράσουν τή γνώμη τους, 
και τ ι είσαι συ, ο ανανδρο;, ποϋ ερ^εσαι χωρίς υπογραφή κα ί 
υβρίζεις τά ίερώτεοον τής Ε λ λά δ α ;. Ά λλά  καί άν δέν τό λ
μησες σύ νά βάνης τό δνομά ΰ , ι  έμεϊς τά συμπερά\ομε· πώς 
ονομάζεσαι :

—  Ποσαπέρνης.
Αυτο μάς ελειπε, να περιμένη ώς καί άπό τή Λάρισσα συμ- 

βουλαίς τό Εθνικό Πανεπιστήμιο.
’Ά ειντε  ρέ νά πέσης μέσα στό ποτάμι σας νά βγάνης β«- 

θράκια, καί κύτταξε νά μή πάρη; καί τό νσυντάχτη  μαζύ 
σου ποϋ έφιλοξένισε τής κουταμάραις σου.

Α  Α'ϊ-ϊεεα
καί στά ιερά. Καί ακούσετε τ ί λέε: τό επίσημο πιστοποιη
τικό ποϋ έχομε στά χέρια μας,

«Βέβαιο ϋμε οί κατωφαινόμενοι δτι οί έδώ στόν τόπ* μας 
»ένοριακές έκκλησίας τών ναών Κοίμησις τής Θεοτόκου, έπή- 
»γα ν άπό άφιεοώματα τών ενοριτών δύο χρηματοκιβώτια πρός 
ΰχρήσιν τών ταμείων τών εκκλησιών, τά όποια άγοράσαμε 
»στήν Ά λεξάντρα καί μάς τά έφερε δ συνδρομητής τής ένο-

— Να! έγώ έτένα πού νομίζεις πώς δέν κατάλαβα πώς 
θέλεις νά μέ κάνης ρουφιάνο, νά σοϋ πάω τό γράμμα πού εΐνα ι 
καθαρά ραβασάκι, ποϋ είσαι συ ρουφιάνο; καί φαίνεσαι καί 
τώρα θά ’δής άμέσως τ ί μέλλει νά γ ίνη , άν δέν μοϋ δώσης κα ί 
τά άλλο μισά φράγκο πού μέ χασομεράς τόση ώρα καί η μοΰ 
τά δίνεις άμέσως η παζάρια άλλα δέν έ/ει.

— Μά, μωρέ παιδί μου, ό διάολο; σέ φώτισε καί βγήκες 
μπροστά μου, μωρέ σΰ πάς νά μέ καταστρέψης. Ρωτάς άν έχιο 
κ ι’ άλλα. Φέρε ’δώ τά λεπτά καί τά γράμμα η σέ σκότωσα.

Καί μ ’ αΰτά κοντά τά λόγια σήκωσε τό /έρι του καί έδωσε 
ένα σκαμπίλι στά λοϋστρο, ό όποιος άμέσω, τοϋ άνταπόδωσε 
τήν έπίσκεψι μέ τό κασόνι στό κεφάλι, δ όποιος είναι δ συ
νετισμένος εμφύλιος πόλεμος τών λούστρων καί τό βάζει στά 
πόδια.

Τάν κυνηγά δ Κ',υτουμόγια; μπρός τά πα ιδ ί, πίσω κείνος, 
φτάνει τό παιδί πρώτο στή μπόρτα τή ; Χρόνενα; τήν άνοίγει 
καί χώνεται μέσα.

Πού τά έφε{.ε ί) οργή τοΰ θεού νά ίνα ι ξαμολυτός ένας 
βαρβάτος γάδαρο; Κουλουριώτικο; στή αΰλή, ποϋ άμα ποΰ 
άνοιξε τά παιδί μέ τή φούργια τήν ξώπορτα άνοιξε τό ευγε
νικό του στόμα κα! έβανε κάτι γαδουροφωνάοες ποϋ ντράν- 
ταξε δλη ή Πλάκα καί ξεπόρτισε.

*0 λοΰστρος έπεσε καί ανάσκελα, ό δέ Κουτουμόγιας μας 
τδβανί. στά πόδια μέ τόν γάδαρο άπό πίσω πού ξεμπουρδά- 
ρισε γ ια τ ! νόμιζε πώς τόν κυνηγοϋσαν, ποϋ έφτασαν τώρα 
γάϊδαρος κα! άνθρωπος τά λέμε μϊθτύριο.
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»ρίας μας εύπορος Πανάγος Γεωργίου, καί δύναται τό παρόν 
βσύμφωνα πρός τή δ ιάταξι τοϋ άρθρου 14 τοΰ τελωνειακοϋ 
»νόμου .ΑΡΣΤ.»

Μέγαρα. Σφραγίδα Δημάρχου υπογραφή δημάρχου καί υπο
γραφή αρχιερατικού επισκόπου.

Θά ρωτήσε τ ί σγ,μβαίνει (λέ αΰταίς τής πάρλαις. Ν ά α δερ 
φοί νά σάς δοίσω νά καταλαβετε γ ια τ ί καί έγώ δέν κα τα λα 
βαίνω, ό νόμος α ρ τ «  π λ ίξ , φλιξ καί ο νικωλής σας νά σφίξ, 
λέει πώς τά πράγματα τών εκκλησιών μπένουν άτελόνιστα, 
άλλά μ ’ δλον τούτοις δ μέγας τελώνης τοϋ Περαία τοϋ τά  τε
λώνισε τοϋ άνθρώπου καί τοϋ φορολόγησε τρακόσες δραχμαίς 
άδικα καί παράλογα, ληστεύοντας καί τά ιερά.

Ά σ τε  πρώτα νά ψωφήσετε όλοι σεϊς οί Π ειρα ιώ τες  άπό  
τή βρώμα καί δυσωδεία καί μάς κάνετε τά π α ρ ά π ο 'ά σ α ς  
άπό τόν άλλο κόσμο, δπου δέν εισακούονται παοάπονα οΰτε 
παρά τώ θ ε ώ .

Ό
δάσκαλο; τ ι ς  Ευαγγελικής σχολής τής Σμύρνης κΰρ ΙΙαπα- 
δόπουλος απουσιάζει λέει άπό τό σχολειό τετρακόσαις εξήντα 
έφτά μέραις τόν χρόνο, (χοντρό είναι άλλ’ άς ΰποθέσωμε) 
γ ια τ ί λέει τήν μιά μέρα κοιλοπονά ή γυναΐκά του, τόν άλλο 
μήνα γεν^νά ή γυνα ίκα τοϋ παιδιού ποϋ διδάσκει γράμματα 
καί τήν άλλη μέρα εχει πονόδοντο. '

Α ; μάς κάνη λοιπόν τη χάρι νά κάνη τακτικά  τή δου
λειά του, δπως καί πληρώνεται ταχτ ικά , γ ιά  νά μήν άκούση 
κάμμιά ώρ*£καί πιό καθαρά τά σκολιανά τ'ου.

’Ά λλω ς ποσαπέρνης χαραμοφαγάς κ ι’ αυτός.

Λίύφται τας * εΐ·  α : ?πο  τ ίίρ *  γ ια  τ»  μέλλοντα.

Μ ά
πάλι αυτη η σκατοφαγανα τοϋ· Περαία κοντεύει νά βρωμολο- 
γηση τόν κόσμο κ.αί άφινομε ποϋ ζεντεριάζονται δλοι έκεϊ στό 
«δρόμο τής εκκλησίας, εις τρόπον ώστε θά ξεφυτρώση άπά κεϊ 
ή. λιμική.
. Μάς λεν να ο&ναςωμε, αλλά τ ί νά φωνάζωμε ποϋ τώρα 
με αυταις τής εκλογαίς δεν εισακούεται οΰτε κοράκου κρά.

* Καί εΰγανε καί τά πλήρωσε ό άνθρωπος σάν άρκαντάσης 
ποϋ είνα ι. ’Έ πειτα  δέ είχαν καί τήν άδιαντροπιά νά τάν κο
ροϊδεύουν καί νά τοϋ λέν νά πάη στό Δραγούμη καί κείνος 
τά  καταφέρνει νά πάρη τής δραχμ*ίς του πίσω, καί τοΰτο τοϋ 
τόλεγαν γ ια τ ί είναι άντίθετός του.

*βς καί τά ιερά πλέον θέλουν νά εκμεταλλευτούν γιά τοΰς 
πολιτικούς των σκοπούς, ο>ς καί τά ιερά.

Βέβαια αΰτό δέν θά τό ξέρη ό αξιότιμος Δραγούμης, άν καί 
το εμαθε τήν ίδια μέρα, άλλοιώτικα θά εΰγαζε καί θά τά 
πλήρωνε αΰτός, άλλά τ ί νά σοϋ κάνη ό άνθρωπος ποϋ δέν τδ- 
μαθϊ καί τιύρα. άκόμα ποϋ τοϋ τό γράφομε.

— Έ γ ώ  γ ιά  τόν ψήφο μ.ου χ ϊλ ια ις  βά γ υ ρ ίψ  ω
— Έ γ ώ  δ υ ό .

Ε  πέα ^μ ,υν .
Ίδοΰ καί μ ιά  επιγραφή γράμματος τής επιστολής :
Πρός τόν κύριον Ίωάννην Παρπιέρην, όδός Π αλιανθρώπου, 

νά τό έγχειρίση εις τόν υπογραφόυενον Χατζηπέτρον.
Ά π ’ αΰτή τή δουλειά μαθένω μέ μεγάλη μου χαρά δτι υ 

πάρχει δρόμος στήν Α θήνα ποϋ ονομάζεται Παληάνθοωπος, 
καί δεύτερο δτι έγινα καί γραμματοκομιστής.

ϊ ϊ ο ΰ  Οα τόν άντρα ;
Ο ΰλους ατά μ α ΰ ^ ϊ.

Έ κε? τόν ^ευραοε ή φουρτούνα  τοΟ Λ .αο$ καί 
έ κ ε ?  σ ώ θ η κ ε .


