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Χ ό  Χ τέμ μ α .
Στέμμα Οά πή κορώνα καί κορών* θά πη βασιλέας.

Ό  δέ κάθε  συνταγματικός βασιλέας δέν είναι παρά ένας 
άπλός δραγάτης, τόν όποιον τον πληρώνουν οί πολίτες γ ια  
νά τοΰς φυλάη τά χτήματα καί δτι ώρα θέλουν τόν παυουν 
δπως καί τόν διορίζουν.

'Ό ταν ό'μως ό δραγάτης αΰτός σηκώση κεφάλι εναντίον ε
κείνων ποϋ τόν πληρώνουν, τοϋ δίνουν τό άμολυτήρι.

3έχασα νά σάς πώ πώς τόν βασιλέα τόν ονομάζουν καί 
β ασ ι.Ι ιία  καί θρόνο καί κρίμας ποϋ δέν τόν έκαναν καί πολη- 
θρόνα.

’Ά λλο ι τόν λένε ήγεμώνα τοϋ τόπου, καί άλλοι άνώτατο 
άρχοντα.

Ό λ α  δμως αΰτά τά  τιμητικά επίθετα άμα ποϋ θυμώση ό 
Λαός τά κλωτσοπατά, καί τά κάνει στουπόχαρτο.

____________
Ή

αΰΟάδεια μέ τήν όποία οί χρυσογάδαροι ίρρίχτηκαν τοΰ βασι
λέα γιά  νά δώση άντισυνταγματικώ ς τήν διάλυσι στόν Πε
τρέλαιο, τόν αποδείχνει, πώς άπό τώρα καί ε:ς τό έξης παύει 
τό κοροϊδευτικό ισχύς μου ή άγάπη τοϋ Λαοϋ μου καί αρχίζει 
τό άνάποδο.

’Έ τσ ι τό λένε δλκις ί; έφημερίδες δέν τό λέγω έγώ .
Ά ποδείχτηκε δέ, δτι δποιος βασιλέας τά βάζει μέ ιόν 

Ααό του άσχημα τά βγάζει.
Έ γώ  λυποϋμαι, διότι έφθασαν τά πράγματα ώς ποΰ νά 

ονομάζουν καί τόν βασιλέα μ ικ ρ ό ν  κομματαρχίσκο, νά τόν 
έλεγαν μεγάΛο ®τό διάβολο, άλλά δχι έτσι πάλι νά τόν εξευ
τελίζουν, δέν ΰποφέρεται καί άν ήμουνα έγώ στή θέσι του θά 
παρατούμουνα.

Ά λ λ ά  έλα πάλι ποϋ τό έ'να μιλιοΰνι καί 250 χιλιάδες 
δραχμαίς εΐναι γλυκαΐς ή διαβολικαίς.

Έ μεΐς ό λεγόμενος χαμάλης Λαός σκοτονόμαστε γιά  νά 
μάς διορίσουν μέ 25 δραχμαίς δρομοεπιστάτας, καί δέν την 
άφίνομε τήν θέσι καί άν μάς διόχνουν, καί όχι ό άλλος ποΰ 
πέρνει μελλιούνια χωρίς νά κάνη τίποτα .

Νά ορίστε, fj άλλαις έφημερίδες σού λένε πώς δ θρόνος άρ
χισε καί σαπίζει, έγώ λέγω οχι, άρχισε καί σαρακιάζει, γ ικ ν ΐ 
δέν εΐναι καί μικρό πράγμα νά κάθεται τινάς τόσα χρόνια β’έν* 
θρόνο. Θά σκουληκιάση ώς τό τέλος καί θά πέση μόνος του, 
δπως τά παληοχαλάμαντρα τά έτοιμόρροπα.

Έ γώ  δέν τά  λέο> αΰτά , τά  λένε ί) άλλαΐς έφημερίδες άλλά 
θαρρώ, πώςάσχημα πάν ί) δουλειαίς μας άν πρόκειται, ν’άνοίξη 
πόλεμο ό βασιλέας μας έναντίον μας.

Τελείωσε.

Ό
Καραπάνος μιλώντας στή βουλή τή μαγαρίτισα, εΐπε κοντά 
στά άλλα , πώς δτι ό φόρος τοϋ καπνοΰ δέν Ιπιβαρένει τίποτα 
τόν εργατικό Λαό, γ ια τ ί τοΰτο τοΰ εΐναι πολυτέλεια , ήγουν 
δέν πρέπει νά καπνίζομε καί μαθένομε ετσι καί στήν οικονο
μία , καί δέν βλάφτετα ι καί ή υγεία μας.

Ώ ς πρός τήν οικονομία ποΰ μάς διδάσκει δ κ. Καραπάνος 
τόν εΰχαριστοϋμε, διότι εΐναι ενας καί αΰτός άπό τοΰς χρυσο- 
γαϊδουρίσκους ποΰ μέ της οΐκονομολογίαις του; έφαγαν τήν 
Τουρκία καί έπεσε τώρα σάν γεράκι κι* αυτός στήν ψωραλέα 
Ε λλάδα .

Ώ ς πρός τήν υγεία μας δέ, τόν παρακαλοϋμε νά μή φρον- 
τίζη τόσο πολΰ γ ια τ ί στεκόμαστε, δόξα τ6> Θεώ ντοϋροι.

Πολΰ δέ ευγενικός έφάνηκε ποϋ εΐπε πώς δ καπνός βλάφτει 
τά στομάχια τοϋ έργχτικοϋ Λαοϋ, ποΰ μποροΰν νά χωνέψουν 
καί πέτρβ; καί έκεινοΰ ποΰ κάθεται δλημερή; στή πολιθρώνάτου 
δέν τόν βλάφτουν τά έκατομμύρια ποΰρα ποϋ φουμάρει.

’Ά λλω ν ιατρός αΰτός ελκυσι βρύεις, ήγουν εΐναι άθλιότης 
νά θέλη νά κάνη δ ένας στόν άλλο τόν γιατρό, ένφ αΰτός εΐ
ναι γεμάτος άπό τά  έλκη ποϋ θέλει νά γιατρέψη.

t£  α ί
νά μάς συχωράτε καί λίγο νά μιλήσωμε. καί περί διά λογΗ 
στικής τών λογαριασμών τών Καραπάνικων λόγων καί άκου-; 
τα ι στό θεό σας, τ ί είπε τής τελευτα ία ις μέραις στή βουλή. 

Ό τ ι  οΰλα τά  πάντα τά  νομοσχέδια τής κυβέρνησις έχαυσί/



σας καλώς, μέ μόνη τή διαφορά, δτι δ φόρος τών κρασών 
α ντ ί τώ ν τριών μιλιουνιών καί 200  χιλιάδων ποϋ Ιλεγε πώς 
θά πάρη ί] κυβέρνησις πήρε μόνο, τ ί νομίζετε ; *Ένα μ ιλι- 
ouvt καί 200 χιλιάδες. Μάς λείπουν λοιπόν, άπό τόν φαντα 
σιώδη φόρο τοϋ ζοασοϋ έλλειμμα δύο μιλλιούνια. Βαστάτε 
τον καλά τόν προϋπολογισμό. Λοιπόν στό χέοι δύο μιλιούνια.

Ό  φόρος τών οινοπνευμάτων, καί αΰτός δέν ίτ α ν ε  μικρός 
τόν προϋπολόγισε σοϋ λέει τό μεγάλο τού Τρικούπη τό κε
φάλι πώς ήθελε νά είσπράξη η καλλίτερα νά άρπάξη ώς δυό 
μιλιούνια καί 140 χιλιάδες δραχμάς.

Καί τ ί πήρε τό κουβέρνο ώς τώρα ά π ’ αΰτή τη φιλοσοφική 
φόρολογία του, μόνο 650 χιλιάδες δραχμαίς.

Τώρα κάνετε σεϊ; τήν άφαίρεσι γ ια τ ί έγώ βαργιέμαι νά 
κάνω λογαριασμούς, πόσα μιλιούνια μάς μένουν έλλειμμα.

Ό  φόρος τοϋ τσιχαροχάρτου, έφερε, λέει, ό Καραπάνος τόν 
Σεπτέμβρι 76 χιλιάδες "δρ. καί ελπίζει ο>ς τό τέλος τών Κα- 
ραπανικών λογαριασμών νά φτάση ώς έ'να μιλιοϋνι.

Ό  δέ φόρος τοϋ καπνού, άσχημα καί αυτός προϋπολογί
στηκε γ ια τ ί ώς τόν ’Οκτώβριο είσέπραξαν μόνον 315 χ ιλιά 
δες δραχμαίς.

Καί τό φινίτο, στό λόγο του είπε b Καραπανος, οτι ολα 
αΰτά εΐναι μικροδουλειαίς, γ ια τ ί ή κυβέρνησις όέν γελάστηκε 
καθόλου στούς προϋπολογισμούς της, έστωντας μέ τό ενφ 
νά έλπιζε πώς θά είσπραξη άπό τούς νέους Καλλιγούδικους 
κα ί Δεμάθικους φόρους 18 μιλιούνια, τσάκωσε τήν γατα  από 
*τά νύχια, καί είσέπραξε μόνο 6 μιλιούνια. Ά κοϋτε μό
νον έξ.

Ποιός θά πλ.ηρώση σάς παρακαλώ κύριοι ρωμνοί τά αλλα 
12 μιλιούνια τό έλλειμμα.

*0 Καραπάνος ; Τούς κερατάδες δέν σώνει ποϋ μάς κατέ
στρεψαν άλλά έχουν καί τήν άδιατροπιά νά μάς κοροϊδεύουν 
κιόλας.

Νά αΰτό εΐναι τό χρηματιστήριο τής Α νατολής ποϋ ήθελε 
νά καταστηση τήν Ε λλάδα  μέ τό έπί τοϋ παρόντος 12 μι- 
λιουνιών έλλειμμα καί δέν ξέρομε ώς πόσα άλλα τόσα στόν 
πολλαπλασιασμό ό Πετρέλαιος, ώς τό τέλος, ποΰ θά τρα
βούμε τής τρίχαις τών μαλλιών μας καί δέν θά μπορούμε 
πάλι νά βρούμε τόν λογαριασμό.

Ά λ λ ά
άνδρες ’Αθηναίοι καί Πανέλληνες, σταθήτε λ ιγάκ ι γ ια τ ί μ 
ϊπ ιασαν τά ήρωϊωκά καί πρέπει νά πάρω φώρα.

Τό λοιπόν. Νά τ ί λέη τό πρόγραμμα τοϋ Τρικούπη, τής 
Μεγάλης ιδέας ποϋ έπέπρωτο νά τό μάθωμε άπό τήν Φ ι.ίιπ - 
πούπο.ίι εφημερίδα τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας.

(5 ) Τ Π Ο Φ Τ Λ Α ΙΣ

ΙΕ-Ξ IILAJP-A. Ξ ΕΗΝΤΙΕ-Ξ

Τό γαϊδούρι ποϋ είχε ξεπορτίσει άπό τήν πόρτα τής Χρό
νενας, δέν ήτανε γαϊδούρι ήτανε πουλάρι, άπάνω στά πα ιχνί
δια του, βλέποντας λοιπόν τόν Κουτομόγια νά τρέχη στά τέσ
σερα, τόν πήρε γιά  όμοιό του καί τοϋ ρίχτηκε άπό πίσω γιά  
νά παίξουν.
.  Τώρα είναι πλέον περιττό νά σάς περιδιαγράψωμε τόν φόβο 
κα ί τήν τρομάρα τοϋ Κουτουμόγια, πού νόμιζε πώς σηκώθηκε 
δλη ή ’Αθήνα καί τόν κυνηγούσε.

Μπρος εκείνος πίσω ό γάδαρος ήγουν τό πουλάρι, έδωσε b 
διάβολο; καί σκονταύτει b Κουτουμόγιας άπάνω σ’ ένα φανάρι, 
ούτε γάτος νά ητανε δέν θ’ άνασκάλωνε έτσι ώς ποϋ έφτασε 
κα ί έπιασε τά  γυαλιά , γυρίζει τότε ό Κουτουμόγιας καί βλέ
πει τό πουλάρι.

Ι3ανάσανε.

Ό τ ι  έχει σκοπό καί άπόφασι νά πάρωμε έπί τού παρόν 
τήν Μακεδονία καί τήν "Ηπειρο καί γ ι ’ αΰτό ή ναυτικαίς τής - 
ξηράς προπαρασκευαίς καί σάββατα.

Ό τ ι  έχει σκοπό καί άπόφασι νά πάρωμα έπί τοϋ παρόν- 
τήν Μακεδονία καί τήν ’Ήπειρο καί γ ι ’ αΰτό ί) ναυτικαίς τής 
ξηράς προπ* ρασκιυαίς καί σάββατα.

Δέν ξέρω μά θαρώ πώς πρόκειται νά κυριέψη καί τήνΤσίπρο, 
γ ια τ ί f; Ά λ ίξα ντρ ια να ί; εφημερίδες λένε πώς τώρα κατά τήν 
άνβιξι ό άγγλικό ; στόλος θά κάνη έπίδειξι στή Τσίπρο καί 
έπειτα στήν Ε λλά δ α , δπου έχει, λέει, ή ’Α γγλ ία  άκόμα 
κάτι κουσουράκια νά ξεκαθαρίση.

Νά πώς έργάζωντα ι οί μεγάλοι πολιτικοί άνδρες, παρ*·· 
τάζουν τόν στρατό μπροστά στό πα λά τ ι, εξευτελίζουν δλο τθ 
έθνος σάν ψοφήμια καί έπειτα τολμούν καί μάς μιλούν γ ιά  με
γάλη ιδέα.

Ά λ λά  πού νά τολμήση νά ξεμπακαριστή άγγλικός στόλος 
στόν Περαία, ποϋ o y i  μόνο ό Κ αρχαρ ία ς  μέ τό ένα κανόνι 
καί δύο ναϋταις, άλλά καί αΰταίς άκόμα ή ΎσίχΛες, αλλά 
καΧ Κουχονβάγιαις, χωρίς κανόνια μπορούν νά τρέψουν σέ φυ
γή τόν άγγλικό στόλο μόνο άμα πού όή τά τρία καταρ-ηα 
του;.

Ά λ λ ά  γ ια τ ί τάχα νά έρχεται αΰτό; ό στόλο; κατά της 
ήμέραις τών εκλογών, μπά ; καί πρόκυται νά φύγη ό μικρός 
Πετρέλαιο;, μέ κάμμιά σκύλλα, η μπάς καί μά ; τόν κουβανά 
ό βασιλέας μας γιά  νά δείξη πώ ; τόν προστατεύει ή κρατερά 
’Α γγλ ία , καί b γαμπρό; του.

Πέ; τε του π ώ ; άπό τέτοια δέν περνούν πλέον στήν Ε λ λ ά 
δα, έν δσψ ζή b γνήσιο; ελληνας έπ ιλοχ ία ; καί διάδοχο; 
Κωνσταντίνος.

Ά ;  μάς λείπουν λοιπόν οί ξένοι νά άλληλοφαγοθοϋμε άνα- 
μεταξύμα;.

Στή Κέρκυρα, στή Κέρκυρα παρακαλοϋμε δσοι δέν έχουν 
δουλειά, στή Κέρκυρα πού θά πάω κ’ έγώ , καί ά ; μήν έ'χω 
άντιμισθία.

Λ ίά  δ ά
πού πάλι λέτε πώ ; ό άρχιαντιστράτηγο; καί στρατάρχη; ά- 
πάσης ουλη; τής Ε λλάς Βουσέ —  (κοντεύομε νά μάθωμε καί 
τά  γαλλικά  τών φρατζέζικων μέ αΰτά τά ονόματα), πώς δέν 
κάνει δουλειά, νά ρέ σεΐς, επειδή δέν είχε δουλειά πήγε λέει 
στό στρατολογικό συμβούλιο καί πήρε τά ονόματα δλων τών 
κληρωθέντων Α θηνα ίων.

Α ΐ καλά, δέν μάς λέει τόν παρακαλοϋμε πές τε του, θά 
πάη καί στής έπαρχίαις νά πάρη καί τά ονόματα καί τών 
άλλων κληρωθέντων.

  Κερατόπιστο, τού λέει, μο>ρέ σύ είσαι πού μουκοψες τη
μισή ψυχή, στάσου νά κατέβω κάτω καί τά λέμε.

Καί ταϋτα  λέγοντας κατέβηκε, άλλά βλέπετε εκείνα τά 
σκατοφάναρα έχουν κάτι κεντίδια λουλουδιών άπάνω ποϋ ξε- 
χουν άπό τήν κολώνα ώς μισό δάχτυλο, κατεβαίνοντας λοιπόν 
σάν μακαράς b Κουτουμόγια; άπό τό φανάρι, τοϋ μπαίνε·, 
ένα άπό κείνα τά διαολοεξογκώματα, σέ ένα μέρο; ποϋ tivat 
περί διά ντροπή; νά τό πούμε, γ ια τ ί μάς διαβάζουν καί γ υ 
ναίκες, καί δέν κάνει νά μαθένουν άσχημα λόγια ποϋ ξέρουν 
περισσότερα άπό μάς.

Πέφτει άνάσκελα b Κουτομόγιας σέ άθλια κατάστασι γ ια τ ί 
είχε βαρέσει άπάνω στό ραχοκόκκαλο.

Τό πουλάρι σκύβει καί τόν μυρίζει στή μύτη, καί ξεφτερνί- 
ζετα ι στό μούτσουνό του, σά νά τούλεγ3 έσύ δέν μοϋ μνίά- 
ζεις. Τό ξεφτέρνισμα τού πουλαριού ήτανε γιά  τόν Κουτουμό
για  σάν άνεράγωμα νερού, πέρνει λοιπόν δυνάμεις, σηκόνεταί 
άπάνω, κα ί βάζει ό άνθρωπος τό πουλάρι μπροστά.

Στό λίγο αΰτό κυνηγητό νά καί ξεφυτρώνουν μπροστά του 
δυό τρεις ποϋ πρίν προφτάσει νά τούς δή τοϋ φώναζαν άπό 
μακρυά.

Αύριο, κύριοι‘ Α θηναίο ι, θά σάς πιάνη τον; κληρούχου; ό 
κύριο; στρατάρχη , άνωνύμους καί ΰνομαστίκοΰς καί θά τούς 
^,παρκέρνη πρώτου; πρώτους δλου; μέσα στή φανταρία, ένώ 
στής έπαρχίαις^θά βόσκουν στά λειβάδια.

Ό π ω ; δήποτε σώνει πού μαζεύει ονόματα b στρατάρχη; 
μας καί άπό αΰτά πιστεύομε θά μάθη καλά τά έλληνικά.

Τ ύφ λας , καί πάλι κρίμα.

Γ ιά  τούς
υποψηφίους βουλευτάς μας δέν μπορώ νά σάς πώ κ ’ έγώ  τ ί 
ποτα γ ια τ ί κι’  αΰτοί τάχουν χαμένα.

Έ π ί τού παρόν ..δμως σημειώσετε δτι ό προλύτης τή ; νομι
κή; κ. Ν ταλέκο; καί ό κ. Σκουζέ;, μοΰδωσαν τό δικαίωμα νά 
γράψω πώς θά εκτεθούν.

Γιά τούς άλλους μεθαύριο, ώς ποϋ νά δούμε τ ί θά ξεκαθα- 
ρίστή.

Ή
κυρία κυβέρνησι; έτιμώρησε τόν δεκανέα τοϋ 14 πεζικοϋ τά γ . 
Σ. Βάθην μέ τριών μηνών φυλάκωσι καί εξορία στή Λάρισσα, 

• γ ια τί λέει έφώναζε καί αΰτός υπέρ τού Δεληγιάννη ζήτω , ένώ 
, ί  άνθρωπος καθότανε σπ ίτ ι του, ένώ χίλιοι δυό άλλοι -μετα
μορφωμένοι καί φαινομενικοί στρατιωτικοί έπερναν μέρος στής 
/διαδηλώσεις καί μέ βεγγαλικά μάλιστα στό χέρι. Αΰτουνούς 
ομω; τό υπουργείο δέ τού; βλέπει, γ ια τ ί κάνουν τά χ α τε ; πώ ; 
είναι δικοί του, τόν φουκαρά δμως τόν Βάθη καί μέ συνοδεία 
μάλιστα τόν έστειλε στά Λάρισσα γ ια τ ί καί μόνο ξέρει πώς 
οί Βάθιδε; έχουν ψήφου; στήν Α θήνα .

-Καθώ; δέ άρχισε φαντάζομαι πώ ; μπορεί νά έξορίση δλη 
τήν Α θήνα  μ ’ αΰτάν τόν τρόπο καί νά μείνη αΰτό; ό μεγά
λο; ό Πετρέλαιο; μόνος του μέ τούς Καραπάνους, Τσιγκροΰ;, 
Ζωγραφ— έφένδε; καί λοιπούς.

Τυ λοιπόν, ό'σοι στρατιωτικοί έχετε ψήφο έδώ νά κάνεται 
πώς ,β.στε υπέρ τοϋ Πετρελαίου, ά λλ ιώ ; κακομοίριδε; μαύρος 
γάτος-σά; έφαγε. Τσιμουδιά.

Ι^ά -τω
κεϊ στό ίΡούφη ποϋ είναι τό ένα τάγμα τοϋ μηχανικού υπάρ
χει καί μ ία βρύσι ή όποια ξεράθηκε άπό ’δώ καί τρεϊ; μήνους, 
μ’ δλα ταϋτα , κύριοι, ένώ οί φουκαράδε; οί στρατιώτες κου
βαλούν μέ τά βαρέλια νερό, μ’ δλα ταϋτα  λέμε, δέν παύουν, 
νά στέλνουν μέρα νύχτα σκοπό νά φυλάη τήν ξεραμένη βρύσι 
γ ι’ νά μή πλύνουν τής καραβάνες τους οί στρατιώτες, βα©τί- 
ζοντε; αΰταί,ς έν ϋδατι μή υπάρχοντά

Ό  θεό; νά-μά; σίόση άπό τή ; μικραίς κουταμάραις καί νά 
μάς γλυτώνη άπό τής μεγάλαις ποϋ είναι σάν κ ι’ αΰτα ίς.

—  Βρέ ρουφιάν^ μέρα μεσημέρι τό πουλάρι θέλεις νά μάς 
3<λέψη;, πού δτι τέ φέραμε άπό τήν Κούλουρη.

2 τ ά  τρία α ΐ τ ί  φαντάσματα ό Κουτουμόγιας έμεινε σάν 
τής κολώνε; άκούνητο;, καί άκούμπησε σένα τοίχο.

Τόν περικυκλώνουν οί τρεϊ;, τόν αρπάζει ό ένας άπό τόν 
γιακά., ό άλλο; άπό τόν λαιμά καί ό άλλος άπό τά σακάκι 
τ«υ άπό -πίσω.

— Σταθήτε, βρέ άδερφέ, πρόφτασε καί είπε ό Κουτουμό
γιας μή μέ σκοτώνετε, άνθρωπος είμαι κ ’ έγώ .

— Έ δώ θά σοϋ άλλάξωμε τόν Θεό. Γ ια τ ί, μωρέ ζωοκλέ
φτη κυνηγούσες τό πουλάρι ;

— Ό χ ι, άφεντικά, άπάντησε ό Κουτουμόγιας, δέν τά κυ
νηγούσα έγώ , έκεΐνο μ ’ έβανε τά μπρος καί ξετρόμαζα έγώ , 
έστωντας μέ τό νά τοϋ φάνηκε πώ ; εΐμουνα κ ’ έγώ πουλάρι, 
καί μόλι; σώθηκα άπάνω στό φανάρι καί ώ ; ποϋ νά κατέβω 
κάτω κάτασκωτόθηκα, νά βάρεσα έδώ στά πισθακούλια. Μπό, 
[*πό, μανούλα μου, μπόμπά τ ί πόνο; είναι κΰτό;. Ό ,  έμέ- 
*α, θά πεθάνω. Ό χου καί δσο μοϋ κρυώνει τόσο μοϋ πονεΐ.

-— Βρέ δέν τ ’ άκοϋμε εμείς αΰτά έσύ ξελάγιασες τό που
λάρι γ ιά  νά τό ξεμοναχιάσης καί τό κάνεις καί λαθρεμπόριο.

« ί
τώρα είναι τρακόσοι δηλωμένοι υποψήφιοι στρατιωτικοί άξιω· 
ματικοί γιά  νά βγοϋν κ ι’ αΰτοί βουλιαχταί καί πέρνουν ά- 
δειαις.

Νά πάλι ποϋ δένθάχη δουλειά ό στρατάρχης νά κάνη, γ ια τ ί 
μέ τ ί άξιωματικού; θά διοίκηση τόν στρατό.

"Ωστε Οά ηναι στρατάρχης πάσης ξεροκαμπία; τοϋ Γουδιού·* 
ποϋ τό γεωμετρά κάθε μέρα κα ί δλο άγεμέτρητο είνα ι.

o i  προχθές καί τόν γυό του Βούρου τόν λοχία τοΰ ιππικού 
μπροστά στήν αμαξά του καί τοϋ είπε νά πάη νά ρωτήβη σέ 
ένα σπήτι γιά ΰπόθεσι έκτο; τών στρατιωτικών καθηκόντων^ 
καί έπειδή ό άληθινό; στρατιώτη; τοϋ είπε =

=  Αΰτή δέν είναι δουλειά μου.
Τάν έβανε άψη.
Ά μ  έννοιά σου, κΰρ στρατάρχη, καί έχει; νά κάνης μέ- 

κάτι ράτσες, χειρότεραις άπό -/εΐνα τά κόκκινα παντελόνια 
ποϋ φορεΐ;.

Χ ό ν -
άεκούνητο Κακούση μας πού κατώρθωσε νά κάνη ένορία τόν 
άγιο Σιδερέα, πού έλειτούργησε καί μέ δεσποτάδες καί μά- 
ζωψε καί τόσαις σύνδρομα!;, θέλουν, τώρα άφοΰ έφτειασε τ ή ) 
έκκλησία νά τάν βγάνουν, γ ιά  νά πάν οί άλλοι νά τά βρουν έ'- 
τοιμα, καί τά λοιπά.

Μά πάντοτες άχάριστοι θά ήμαστε, μά πάντοτες νά θέλγι 
νά βγάζη ό ένας τό μάτι τοϋ άλλουνοϋ.

Ι ϊρ ό ς
τόν I. X. είς Περαία. Αΰτά ποΰ μάς γράφεις, δτι ένα ; τρανός  
πήγαινε καί εξανάγκαζε τούς έργάτας τών σιδηρουργείου Βα- 
σιλειάδου κτλ . γιά νά ΰπογράψουν τήν σπιούνικη εκείνη Δήλωσι 
τού Πετρελαίου, είναι τιποτένια  πράγματα, καί δσοι υπό
γραψαν γελούν τώρα καί οί ίδιοι πώς γελάστηκαν·

Ό τ ι  δέ δέν θά μάς φάν εμάς τούς φτωχούς δπως γράφης 
τούτο νά τό έχη; πρός γνώσί σου, δτι θά τούς φάμε.

Ά λλά  άς άφήσωμε τά χωρατά καί άς έρωμε στά σπουδαία·

«>6
στρατιωτικοί άρρωστοι ποϋ είναι στό στρατιωτικό νοσοκομείο^ 
εκφράζουν τά ; εΰχαρ-.στίας των πρό; τόν άρχινοσοκόμο Που- 
λημενάκο, γιά  τόν γλυκό τρόπο του καί τούς κόπους ποΰ κα 
ταβάλλει διδάσκοντα; τού; νοσοκόμους καί τήν έν γένει κα-

—  "Ω μακάρι, άφεντικά, νά ήτανε πράγμα ποΰ μποροΰσε 
νά έμπαινε στή τσέπη, άλλά βλέπετε δτι είναι ζώ, ποΰ άν 
τολμούσα νά τό καβαλήσω ’γώ , θά μ ’ έφερνε αιχμάλωτο στή 
πόρτα πού ξεπόρτισε, δπως καί είμαι αιχμάλωτος.

—  Ποϋ, σέ ποιανού; ·
—  Νά, στή πόρτα ποϋ ξεπόρτισε τό πουλάρι.
—  "Ετσι, καί τ ί σχέσι έχει; έσύ μ ’ αΰτό τό σπ ίτ ι καί τ ί  

δουλειά κάνεις;
— Σχέσι μέν δέν έχω καμμία μέ τό σπ ίτ ι, άλλά μέ πήρ$ 

ό δρόμο; ό πεοαστικός, καί μ ’ έβανε τό πουλάρι μπροστά, τό-
όποιο, νομίζω καί σεΐ; πώς δέν είναι μικρό ζήτημα τιμής νά
βλέπη ό άνθρωπος νά τόν κυνηγούν ώ ; καί τά γαδούρια, δου
λειά δέν κάνω, διότι είμαι δημόσιος υπάλληλος στά καπν& 
άπάνω καί μέ διορισμό μάλιστα.

Ά π άνω  στή μισή κουβέντα νά καί ξεφυτρώνη ενα ; φου- 
στανελλας άσεκλής σάν τόν Τσελεπίτσαρη μέ τό λούστρο· 
ποϋ πήγε τό γράμμα μπροστά καί φώναζε :

—  Νά τονε, αΰτός είναι ό κέρατά;.
Φθάνει καί τόν τσακώνει ό φουστανελλά; καί τ ί συνέβηκε

< σάς τά  λ,έμε πάλι μεθαύριο.



Οαοιότη; τοΰ νοσοκομείου καί τήν ττερίΟαλψε τών'~βθενών, ε
πίσης καΐό ΰπαρχιονοσοκόμος Σκόνδρας,κα! ό Ά γάθω ν δεκανεύς 
δείχνουν και αυτοί πρός δλους τούς άρρωστου; μεγάλη φι- 
λανθροιπία· ...

ΙΊολύ καλά, τούς συγχαιρόμαστε, άλλά ό σκοπό; τής σατυ
ρικές εφημερίδας δί,ν είναι νά έπαινά ανθρώπους καί νά κάνη 
συγχαρητήρια, άλλά νά γράφ-/·, καί νά χτυπά τήν κακοήθεια, 
ώστε άλλη φορά ευχαριστήρια δέν χωρούν στό πατσαβοΰρί 
μας, καί έστω πρός γνώσί σας και οτι καί αΰτό μπήκε κατά 
λάθος, πράγμα ποϋ δέν. θά συμβή οΰδέποτες καί κάμμιά 
φορά, παρά οσάκις τυγχα ίνει.

η ^ ,ό ς
τόν κ. Δημήτριο ’ Αθανασίου. Αΰτά ποΰ γράφει; .γ ιά  τήν Κα- 
λιόπη, έπρεπε ζώον νά ντραπής καί δταν τάλεγες καί δταν 
ταγραφες. Ί ι  νομίζεις, ρέ, πώ ; πορνογραφία θά τόν κάνωμε 
τόν Παλιάνθρωπο;
ί ^ Ά μ  δέν σκεφτεστε, κακομοίριδες καί λίγο τό ελάχιστο τάς 
ανοησίας σας.

"Αει στό διάολο μέ φούρκισες ζώον.

Ι ίο ιή μ α τ χ
στόν ITa.lydt θρω.το δέν δημοσιεύονται, καί μή κάνετε τόν 
κόπο νά γράφετε, αΰτά τά είπαμε πολλάκις φοραίς.

Φ ο λ α κ α έ ς  ,
Κόκλα. Γράφεις πώ ; υπερασπίζεσαι τά δίκαια τοΰ χαμάλη 
Λαοΰ, αΰτό θέλομε κα ! μεϊς, κα! μάθε δτι άν έμεϊς είμαστε 
μέσα, οί συγγενείς μας θά σέ υποστηρίζουν μέχρις αίματος 
στης έκλογαίς. (Ευχαριστώ).

Τ ! είναι αΰτά , άδερφέ ποΰ μάς κάνουν, νά εοχωνται ή γυ- 
ναϊκές μας, κα! vj μάνες μας νά τής τραβούν κοντακιαΐς κα! 
νά τής κρεμνίζουν μέσα στής λάσπαις σάν γουρούνια κα ! ο 
άρχιφύλακας δχι μόνο νά γελά , άλλά νά διατάζη κα! τόν 
φρουρό ν* γεμίση δπλο, ένώ κάτι νοστιμούλες της άφίνει κα! 
έρχονται μέσα, χωρ!ς κοντακίω πάταξον, κα! έπειδή τολ
μήσαμε νά κάνωμε τά παράπονα μας στόν άρχιφρουρό μάς είπε 
μέ δυό λόγια εΰγενικά :

—  Μπαίνω μέσα κα! σάς γ . . . . τόν σταυρό. Π ·ύ«τιδες.
Αυτή λοιπόν εΐναι ή βελτίωσις τών φυλακών, άμ δέν μάς 

! βάζουν στά κάτεργα.
Σ η ιι. ΤΤα.Ι. "Εσσι γράφει ό Πετρέλαιος. Τρομοκρατία.

Π ρος τοί>ς *ϊ*υρειδτ«ς.
Συμπολίτες, σάς ευχαριστώ πολύ γ ιά  τήν ξαφνική υποδοχή 

ποΰ μοΰ κάνατε έκεΐ στά καλά καθούμενα ποΰ πήγενα στ4 
δρόμο μου, κα ! κόντεψε νά γίνη σάν διαδήλωσις.

"Αν τό εϊξερα αΰτό θά παράγγελνα Ινα λόγο στόν Δελη. 
γιάννη ποϋ νά βάσταε τρεις μέραις νά σάς ξεθέωνα στήν πλα« 
τέα δλους.

Κα! πάλι συμπολίτες σάς ευχαριστώ κα ! νά δήτε μεθαύριο 
τ ! έχει νά γίνη σέ ουλη τήν ’Αθήνα κα! Περαία κα ! περίχωρα.

Μ’ δλα ταΰτα τόν λόγο ποΰ ήθελα νά σάς βγάνω θά σάς 
τόν τυπώσω μεθαύριο.

Γ καραονίδ ιον. — Ίδοϊ> φ ιλτάτη  μ ο υ , ποΰ πλέον 
κ ’ έγί> 6α έκτεθώ βουλευτής. 

— “Si μ,οΰτρα.

έπειδή συνέπεσε ό λόγος μάς φοβερίζει ό μεγάλος Πετρέλαιο; 
ο Τρικούπης ήγουν, πώς άν βγή ή βουλή αντιπολιτευόμενη θά 
τήν δια λύση κα! π ά λ ι πές τε του λοιπόν χαιρετίσματα πολλά 
πολλά κα! κατά συνέχεια μάλιστα.

Ο άψ ις ποηαπέρνηγεατί δέν βγήκε στή δ ι* δ ή λω « . 
Λ ές τε τον πώς τήν δ ιαβάζει. 

Ε ις  τό
Τυπογραφεΐον τοΰ κύρ Τρίμη τυπόνονται νεκρόσημα στή στιγμή 
πάφθεινα ν.α! σέ άριστο χαρτί. Εΐναι δέ στούς άγιους 050; 
δώρους κα! απέναντι τοϋ γερμανικού φούρνου.


