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“Έ ν α
ενα ξεφυτριόνουν τά  ραπανάκια και τά κάρδαμα ούλα μαζύ·

Έ τ σ ι λοιπόν ή έπίσημος εφημερίδα τοϋ υπουργείου Ά χ^ό- 
-eJ liq  ξεφύτρωσε χτές ενα ραπανάκι, δτι ή Άουστρία Οά μάς 
βοηθ/,σή νά πάρωρε τήν Θεσσαλονίκτ,, καί άν εΰαρεστούμα- j 
στε καί μεϊς νά τής άφήσωμε ενα λιμένα μικρούτσικο στής 
Α λβανίας τά νερά.

Βρέ τοΰς κερατάδες πώς μάς κοροϊδεύουν. Μωρέ ή Α λ β α 
νία δική μας ε ΐνα ι, ώστε νά παραχωρούμε άπά τώρα κα'ι τούς 
λιμένα; της.

Τέλος πάντων αΰτά τά ταξίδει τοΰ διαδόχου τής Ά ο υ 
στρία; στ>; μπόλι καί στήν Α θήνα , τίποτα άλλο σκοπό δέν 
έχει παρά καθαρά καθαρά Έλληνοαουσιριακοτουρκίκή συμ- 
μαχία , έναντίον τής Ρουσίας, άν θελήστ) νά κινήσγ τούς βουλ- 
γάρους γιά νά μάς πάρουν τήν Μακεδονία.

Λυτά λ>ένε, κύριοι, τά επίσημα λίμπρα τής j/.υστικής συν
θήκης ποϋ μάς τήν ξεφανερόνουν λ ίγη  λ ίγ η , και άν σας άρεσε 
καλ,ά, άν δέν σάς άρέστι πάρετε τή βόλτα σας γ ια τ ί έτσι δ 
άγάς διατάζτ;.

Καί βασιλική δ ιαταγή  κα ί τά σκυλιά δεμένα, καί πραγ- 
ματικώς μάς σούρνουν άπό τά λ^αιμό σάν σκυλιά γιά  νά μάς 
πάν στήν καρμανιόλ^α τής Άουστρίας. Γενοιθήτω τά θέλημα 
τών άνωτέρων, έπί τοϋ παρόν, καί γενοιθήτω τό ανωτέρω 
θέλημα τοϋ Λαοϋ εις τό μέλλον.

"Ενα τους κι’ ενα μας, αμάδα τους κα ί αμάδα u ar, καί 
παίζομε τώρα τό παιζοζγαίνει καί δέν ξέρομε ποιανοϋ ή 
άμάδα Οά βγάνη τόν πλόκο δξω άπό τό γύρο.

Μά θαρρούμε πώς δλ.ου τού Λαοϋ μιά αμάδα Oi βαρέννι ϊσα 
μέ ολη τήν Ε λλάδ α , εναντίον μιανής άμαδίτσας, καί φτάνει 
μόνο νά τήν κουνήσωμε καί καταπλακώθηκα / δλοι.

Ά λλά  γιά νά μή πάμε μαζύ μέ τοΰς οδλους και μεϊς μαζΰ, 
άς καθίσωμε στά φρόνιμα μας, ώς ποϋ νά Ουμώσωμε νά τά 
κάνιομε c-υλα θάλασσα.

"Μ έ
αδρά δαπάνη, ώς καθώς λέει ή Ν έα Έ<ριψ({£)α, κατορθώσαμε 
*αί μάθαμε τό πρώτο άοΟρο τή< συνθήκης τής Ά ιυστρ ιακ ιάς 
• ά : ποιον λέει ώς έξής.

’Άρθρ. 1. Παραχωράται εις τήν Γκρέτσ'α ή "Ηπειρος, ή 
Μακεδονία καί Α λβανία , καί διορίζεται δ βασιλέας τών Ε λ 
λήνων Άουστριακάς άντιβασιλέας τών τόπων τούτων, ΰπά τήν 
κυριαρχία τής Άουστρίας.

Καί άν δέν σάς άρέσιρ καί αΰτό τό μυστικό άρθρο κάνετε 
τήν άναφορά σας στόν κατή , ποϋ δέν πέρνει άπό λόγια κα ί 
άναφοραίς.

νά θέλ.ωμε καί τοϋ στραβού τά δίκαιο.
Παραπονούνται οί άπόμαχοι πώς πληρόνωνται τάν λίγο μι

σθό τους μέ παλαιά μονέδ*, άμ τ ί νά πΐ) καί δ φτωχός δ βα
σιλέας πού πληρών-ται καί αΰτός τά μιλιοΰνι του καί 250  χ ι 
λιάδες μέ παλτ,ά, γ ια τ ί νόμος δέν έγινε γιά νά μετατραπίί σέ 
νέαις δραχμαίς ή μισθοδοσία του ώστε πάει κ ι’ αΰτός μαζΰ 
μέ τοΰς αδικημένους άγωνιστάς χωρίς νά κάντι τίποτα .

"Οταν λοιπόν ζημιόνωνται οί μεγάλοι έμεϊς οί μικροί πρέ
πει νά λουφάζωμε.

’Ά μ  έννοιά σας καί δταν Οά έρθτ, ό νόμος στή βουλή θα τά 
γυρέψτι ούλα μέ τόκους καί επιτόκια. "Οχι τ ί , γ ιά  κορόϊδο 
πέρνετε τήν αΰλή τής κουζίνας τοϋ παλατιού.

ΙΚεατεύομε
δά πώς ό κύριος διάδοχος τής Άουστρίας θά ηναι καλά καί 
αΰτός ευχαριστημένος άπά τήν υποδοχή τή βουβή ποΰ τοΰ 
κάναμε χωρίς νά τοϋ βγάνωμε οΰτε καν τής σκούφιαις μας.

θ ά  άποκομίζη δπως τά λένε . ελληνικά, ώραίαις εντυπώσεις, 
άπό τάς κλεινάς Α θήνας δταν πάνι στήν πατρίδα του, καί θά 
λέη ϊσως καί τώρα μέσα του :

—  Βρέ δέν πνιγόμουνα καλλίτερα στά πέλαγος παρά ποΰ 
τόλμησα καί ήρθα σ’ αΰτόν τό βρωμότοπο.

Καί τήν ήθελε βλέπετε αΰτή τήν δολοφονία, γ ια τ ί εκείνη 
τήν νυχτιά καί δ Θεός άνοιξε τά φυσερά τοΰ οί’ρανοΰ καί χά 
λασε τάν κόσμο καί μεϊς λέγαμε :

—  Πάει, δ καϋμένος δ Ροδόλφος μας άν τοΰ σώση νά π ε ι 
ράση άπά τάν Κάβο Μ αλλιά.

Καί μόνο ποϋ δέν κλάψαμε καί δέν τοϋ κά· α μ ξκ α ί κόλλυβα.



Ά λ λ ά  ή Άουστρία είναι πονηρή άλωποϋ, καί ενώ έμεϊ; 
μοιργιολογούσαμε τόν διάδοχο, αΰτός ήτανε άραγμένος στό 
Κερατσίνι μέ πέντε άγκουρες καί μάς κοροΐδευε τρωγοπίνοντας.

Καί μπάς καί μεϊς δταν τόν μοιργιολογούσαμε δέν τόν κο
ροϊδεύαμε.

Δανεικά τά πράγματα.

IV&
καί ενα σπουδαϊον. Πρός τήν αγαπητή φίλη 'Λχοόπο.Ιι Δέν 
μας ξεδιαλύνεις παρακαλοϋμε, άφοΰ κατά τό ήμιεπίσημο άρ
θρο σου τό χθεσινό σου μάς λές πώς ό σκοπός τής συμμαχίας 
μας μέ τήν Τουρκία, καί Άουστρία εΐναι ή καταπολέμτ,σις τή ; 
Ρουσίας, τ ί  γυρεύει τόσο καιρό ό μέγας δούκας Παύλος στό 
Π αλάτι.

Μπάς κα'ι είναι κατάσκοπος ;
Σκούρα, σκοΰρα, τά πράγματα.

Κ  « ι
λοιπόν άπό τά χτες άνάλαβε τήν άρχιδιεύθυνσι τής άστρονο- 
μίας ό ιστορικός μας Μποΰτος ποΰ δέν χωρατεύει.

Σέ κακή δμως εποχή βρέθηκε νά παραδεχθή τό άστρονομι- 
λ ίκ ι, γ ια τ ί κα'ι άν θέλη νά κάνη κάνένα καλό, θά τόν πνίξουν 
μέ τής απαιτήσεις των ό σωρός τών καββαλινών τών υποψη
φίων βουλευτών και πρά πάντων τών κυβερνητικών, ποΰ άμο- 
λάνε τώρα άπά τής φυλακαίς τούς κακούργους καί μπάζουν 
τούς άθώους.

Τέλος πάντων περιμένομε νά δοΰμε τ ί θά κάμης θά μάς σώ· 
ση; μπάρεμου άπό τούς λωποδύτας καί νυχτοκλέφτας ;

Αΰτό δόσωμέ μ ας και σοΰ χαρίζομε δλαις τα ’ις Μ αγδαλι- 
να'ις ποΰ καταπλημμύρισαν δλη τήν Α θήνα .

Σέ σκοΰρα λοιπόν εποχή καί σύ βρέθηκες νά έρθης, καί θαυ
μάζομε πώς γελάστηκες νά μάς τήν ξεσκουριάγισης αυτήν τήν 
σκοΰρα εποχή, ώς καθώς προείπαμε καί λέγομε.

Μερέ τούς νυχτοκλέφτες γιά  τόν θεό , καί πάρε καί τή 
σκούφια μας πρίν μάς τήν πάρουν εκείνοι.

Καί μεθαιίριο τά άλλα ώς ποΰ νά δοΰμε τήν πορεία τοΰ 
δρόμου τής όδοϋ σου. Ά ν  στραβοπατής η άν πηγαίνης ίσα, 
μ’ δλο ν δτι άπό τώρα πορπατάς σάν τόν κάβουρα κατά τήν 
στενάχωρη θέσι ποΰ βρέθηκες.

Γιά νά σοΰ ’πώ νά έρθω νά σέ χαιρετίσω είμαι δεχτός ; καί 
άν να ί, νά μοΰ στείλης έπίσημ.ο συμβόλαιο πώς δέν θά μέ στεί
λης στά έχτο, άλλοιώς καί φλωριά νά μοΰ δίνης 3έν έρχομαι.

(7 ) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ Ι Σ

ΉΙ Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Η

X T sO fjis
τώρα ποΰ τό θυμήθηκα γ ιά  νά μή τά ξεχάσω πάρα κάτω , ί/  
καί δέν θυμούμαι αν καί σάς τά ξανάγραψα.

Τό λοιπόν, μάθεμε, οτι κατά τάν νόμο τόν Τρικουπικοτρα- 
πεζικά, ή τράπεζα ή άντιθνική δέν είναι υποχρεωμένη νά έ ;- 
αργυρώνη τά στουπόχαρτά της παρά μόνο μέ τάλλαρα καί δχι 
μέ ;(ρυσό.

Καί μ’ δλα ταύτα  ό Πετρέλαιος είχε τήν τόλμη νά προ- 
νη εις τό νομισματικό συνέδριο τής Ευρώπης, δτι ή ‘Ελλάδα 

άποσύρεται. γ ια τ ί εχει σκοπό καί βουλή νά βάνη ώς νόμισμα 
τοΰ κράτους τόν χ ρ υ α ό ν  καί μόνον.

"Ηγουν μας νά έχωμε πεντάρες κα ί διάρες χρυσές, τάλλαρα 
κα ί λίρες καί φράγκα καί νά τ ’ άνακατεύωμε, ε:ς τρόπον ώστε 
νά δίνωμε τή λίρα γιά  πεντάρα.

Πάει νά φιράρη τό μυαλό κάνενούς δταν άκούη αΰτα ίς τής 
τόλμαις τώ ν κουτομαριών τσΰ Ιίετρέλαιου, ποΰ θέλει νά τσα- 
κοιθή μέ δλη τήν Εΰρώπη, δπω; καί τσακώθηκε μ* δλο τό 
έθνος.

Α ϊ, τούρ μπακαλούμ. Λοιπόν χρυσός υπάρχει εις τήν Ε λ 
λάδα άλλά χρυσός οΰκ έστι, καί διά τοΰτο ζοΰμε εις τόν χρυ- 
σούν αιώνα.

Δέν τοΰ δίνετε, παρακαλώ καί σεις μιά τύφλα άπό μέρος 
μου, γ ια τ ί έγώ βαρέθηκα εά τόν μουτζώνω κάθε μέρα, καί 
έστωντας νά μή φτάνη τό χέρι μου νά μουτζώσω ένα τόσο 
μεγάλο μούτσουνο, πέρνω τό μούτζωμα πίσω.

Ι-ί,υττάζδ,τε
τ ι κερατοσύμπτωσις καί πώς τά φέρνει ό θεός κάμμιά φορά 
ζερβοδίμητα.

Νά ορίστε, τήν ήμερα ποΰ πάτησε ό διάδοχος τής Ά ου- 
στρίας στόν Περαία τά χρυσό του ποδαράκι, συνέπεσε νά ηναι 
καί ή ίδια μέρα τής χρονολογίας ποΰ μάς έπνιξαν οί Άουστρι- 
ακοί τόν Ρήγα μας στόν Δούναβί τους, ποΰ σεονει τόσα κα
κουργήματα μέσα του.

’’Ηρθε φαίνεται τήν ίδια μέρα γιά νά μάς τό έπενθυμίση 
ένώ έμεϊς δέν τό ξεχνούμε ποτές, άλλά δέν τόλμησε νά πάη 
καί στό ΙΙαναπιστήμιό μας, ποΰ φωτίζει δλη τήν Α νατολή , 
γ ια τ ί εκεί θά έβλ επε τό χέρι τό άλυσιδωμένο τοΰ Ρήγά μας 
ΐτσ ι καθώς στέκεται τεντωμένο καί δταν θά άνέβαινε τής 
σκάλαις θά ήτανε σάν νά τοΰ έλεγε καί τά ψυχρό μάρμαρο 
μέ τά ξ/ρά χέρι του :

—  Ιδού πγοί μέ δολοφόνησαν, καί έρχονται πάλ ι τώρα 
νά δολοφονήσουν καί σάς.

Ώ ς καθώς είπαμε ό φουκαράς ό Κουτομόγιας άφοΰ τήν 
έπαθε άπό τό φόβο του, ύστερα άπό τόσα βάσανα τοΰ πουλα- 
ριο*υνιγητοϋ, τοΰ κοψιμεοάσμα τος τοΰ φαναριοϋ καί τήν αίχ- 
μαλοσία τοΰ φουστανελλά, δέν ήτανε σε κατάστασι νά περ- 
πατήση

— "Ελεος, γύρισε καί είπε στόν φουστανελλά, ελεος καί δέν 
τό ξκνακάνω άλλη φορά.

—  Δέν τ ’ άκούω γώ αΰτά, εμπρός, κέρατά θά πάμε στό 
σπίτη νής κυρά Χρόνενας, νά σέ ’δή καί νά σε καμαρώση, τ ί 
άνθροιπος είσαι ποΰ ήθελες νά τής κάνης καί κόρτε.

—  Μά, άδερφοΰλί μου σ’ αΰτή τήν κατάστασι ποΰ είμαι 
δέν θά μέ δεχΟή, άσε νά πάω ν’ άλλάξω .

—  Τίποτα, εμπρός-
Καί ταΰτα  λέγοντας ό φουστανελλάς έσυρρε λίγο άπό τά 

σελάχι του τήν πιστόλα του, τής όποιας τό κεφάλι άμα ποΰ 
είδε ό Κουτομόγιας άμέσως χωρίς τσιμουδιά νά βγάνη τόν 
Ακολούθησε σάν πρόβατο εις τήν σφαγή.

—  Π ήγαινε, τοϋ είπε, ό φουστανελλά; άπό τά άλλο πεζο
δρόμιο, γ ιά  νά σε πάρη μυρουδιά καί ό άλλος κόσμος, καί \ά 
περιπατάς βήμά μου καί βήμά σου, έκανε; έ'να βήμα παρα
πάνω είσαι τοΰ τελειωμού.

ι —  Μά θά τά χάσω, καπετάνιε, τά βήματα, έγώ , βλέπει;, 
j ώς άπό τήν ηλικίαν μου δέν έγινα άκόμα επίστρατος, διότι άν 
j καί φαντάζω πώς είμαι μεγάλος, μ’ δλα ταϋτα τώρα κλείνω 
1 τά είκοσι καί μπαίνω στά εΐ/.οσιένα, ώ ιτ ε  άπό βηματισμούς 
* δέν ξέρω καί διά τούτο νά με συμπαθάς καί άν παραστρατήσω 
I κοί λίγο άπο τά καλντερίμι τοΰ πεζοδρόμιου.

—  Βρέ τί γενεολογία σου θά μοΰ έξιστορήση'ς τώρα. ’Εμπρός.
—  ’Εμπρός, να ί, εμπρός, κύριέ μου, άλλά ποΰ νά πάω 

μπράς πού μέ σέρνουν τό πίσω. Ύ ψ ισ τ ε  θ εέ  τή ς 'Ε λλάδος, 
δέν ρίχνεις έναν μεγαδύναμον καί μεγαλοκέραυνον κεραυνόν 
νά μά ; φονέψης έδώ, μακράν άπό τόν κύριο. Ώ ,  δεν υπάρχει 
πλέον εΰσπλαχνία στόν κόσμο, οί άνθρωποι καταδιώκουν σάν 
θηρία τού; άνθρώπους. Ποΰ νά πάγω  ποΰ νά σταθώ, πώς νά 
πάρω τά ποδάρια μου μέ τέτοια χάλαα καί νά παρουσιαστώ 
εις κ υ ρ ία ν  μάλιστα ποΰ έκανα τά λάθος καί τήν παραγνώρισα.

—  Τί είπε; ρέ ;
— Στάσου, στάσου, είπα πώ ; δηλαδή έκανε λάθος κ*ί 

τήν παραγνώρισα, γ ια τ ί τήν έπήρα πώς ήτανε κάμμιά απλή 
κυρία, ένώ αΰτή είναι άπό λίαν περ εΰγενικό σόϊ. ΙΙαρντόν

Καί δέν ξέρομε άν άπά τήν άγανάκτησι του δέν θά μιλούσε 
καί τό άγαλμα καί νά μάς πή μέ δυό λέξεις σάν τό γάιδαρο 
τοΰ Βαρλαάμ.

.— Ά θ λ ιο ι, τ ί τούς θέλετε τούς προδότας αΰτοΰς έδώ ;
Ά λ λά  μ ’ δλον δτις τό άγαλμα δέν μιλά τοΰ Ρήγά μας 

έν τούτοις τό είδαν οί Άουστριακοί καί πέρασαν άπό μακρυά.
Φτάνει νά έχσ’ΰν τόν φόβο του.

Ά μ
ό βασιλέας μας ·ρά\ι τ ί  φόβο είχε στήν υποδοχή καί ήτανε 
κλειστός σάν χανούμισα μέσα σέ μιά πρώτη πρώτη άμαξα 
καί μέ άουστριακή στολή μάλιστα ντυμένος. Ποιόν φοβήθηκε 
πάλι καί ή Μεγαλειότης του ;

Τόν Λαόν του, ποΰ είναι ή άγάπη του ισχύς του, καί ό ό
ποιος περίμενε νά τόν ’δή, γ ια τ ί μάς είνα ι κρυμμένος τώρα 
τόσαι, μέραις.
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φοβούνται τή κάλπη μου άς τραβηχτούν πέρα, η άς μέ π λη 
ρώσουν νά τραβηχτώ έγώ καί νά δοΰμε καί άν τό κάνω.

Ά π ά  τό ένα μέρος ή φιλοτιμία μου τής άπληστίας τών πα- 
ράδων μοΰ λέει νά πάρω παράδες, καί άπό τό άλλο πάλι τά 
ζωντανά φιλότιμο τής συνείδησις μού λέει νά μήν άποσυρθώ, 
ώστε κάνομε συμβιβασμό νά τά κάνωμε καί τά δυό. Σύμφωνοι

’Ά λ λ ο
πάλι. Στήν Κασίδα οί παπάδες δέν πάν ν’ αγιάζουν καί ποο- 
σκαλοΰν έμένα νά πάρω τή βρεχτούρα μου καί τήν αγιαστού
ρα νά πάω νά τούς αγιάσω, άλλά μ πά ; καί μοΰ τής βρέξουν.

Γιά νά σκεφθοΰμε καλλίτερα κα ί τά λέμε ήθελα δμως νά 
’ίώ  καί τή δασκάλα ποΰ είναι έκεϊ πέρα καί άδικα τήν πέρα
σαν στό φύλλο, καί μετάνοιιοσα σάν τό σκυλί ποΰ άν ηχα καί 
αλλα έναντίον τη ; θά τά  έγραφα, άλλά δέν έχει βλέπετε τ ί 
ποτα.

ΙΙρ ο 5
τόν δυστυχή φίλο μου Δ. Π. ε ί; φυλακαί; Γεννήματα. Τ ί
ποτα δέν γ ίνετα ι, είναι θηρία τώρα οί εισαγγελείς καί δικα- 
ϊ ΐα ίς  καί άνακριταίς καί έχουν άπόφασι νά χαψώσοΰν δλη 
τήν Ε λλάδα  μέσα-, ώστε έτσι νά μένουν αΰτοί οξω, ώς ποΰ 
έστωντας μέ τό νά μή έχουν δίκαις θά καταντήσουν νά εγε ί
ρουν ό ένας έναντίον τοΰ άλλου καταμηνήσεις, καί Οά δικάζουν 
Οί δικασταί -ιούς δικαστάς, καί θά μπάζουν οί δ ικασταί τούς

λοιπόν, διότι έγινε παραγνώρισις, τής κοινωνικής θέσι; τοΰ 
ενοΰς καί τοϋ άλλουνοϋ.

— Μωρέ τί σχέσιν έχουν αΰτά μέ κείνο ποΰ σοΰ λέω ’γώ , 
τό έμπρόί.

Καί ταΰτα  λέγοντα ; σήκωσε τή γροθιά του ό φουστανελ- 
λα; καί τοΰ τήν παρουσίασε μπροστά στά ρουθούνιά του, λέ
γοντα; :

■— ’Ά μ α  δεν κουνηθής άμέσως, έδώ σοΰ έκανα πλάκα τά 
μούτρα.

Ξεκούνησαν λοιπόν άπό τό ένα πεζοδρόμιο ό ένας καί άπό 
το άλλο ό Κουτομόγιας, ό όποιος εις τό φάντασμα τή; γρο
ίκα; ούτε γρύ δέν εΰγανε.

Φτάνουν στό σπ ίτ ι τής κυρά Χρόνενας, ένώ δσοι άνθρωποι 
δονούσαν άπό κοντά του βούλοναν τή μύτη τους λέγοντες :

-— Μά τί διάβολο βρωμά έδώ. 
r  Στή μπόρτα τού σπιτιού' δταν πάτησε τό κατώφλι ό Κου- 
τομόγιας τοΰ ηρθε σάν λιγοθυμιά, τόν άρπαξε άμέσως ό 
?θυστανελ>λάς σάν παιδάκι καί τόν έμπασε μέσα. Ό  Κουτο- 
|*άγιας άμέσως κωλοκάθισε σέ ένα πεζοϋλι τή ; αΰλή; καί 
Ειπε άμα ποϋ ε’ δε τήν Χρόνενα νά κατεβαίνη :

— Καί νύν άπολύει; τάν δούλό σου, κύρ:ε, δτι άγκυσαν 
t! οφθαλμοί τών ματιών μου τό γλυκύτατο τών φρειδιών

δικαστά; στή φυλακή, καί έτσι κακούργοι καί λοιποί καί ουλν. 
ή Έ λ λά ; θα μάς κάνη ίσου; ή φυλακή.

το
Πλημμελειοδικείο χΟές δικάσαν καταδίκασε^τόν άξιότιμον έρ- 
γοστασιάρχην κ. θ .  Ρετσίναν «ρήμην του έπ ί εξυβρίσει εις 
ένοΰ; μηνός φυλάκωσι καί τά έξοδα τή ; δίκης κα ί σέ 25  χ ι
λιάδων δραχμών πρόστιμο, γ ια τ ί παρακράτησε τά χέρι του' 
άπάνω σέ μιά κουβέντα πού είχαν μέ τόν^Μιχάλη Μυταράκη 
καί τοΰ παραπήρε ένα κομμάτι μούτρο μέ^ειίος σφάλιαρου.

Γιά τόν μήνα <5έν μάς πειράζει, άμ γιά τής 25 χιλιάδες 
δραχμαίς ποϋ θά τή ; βρή ά ; ηναι καί|καταστηματάρχης άν
θρωπο;. Πρέπει νά κάνη πτώχεψι ; Μά πα ίζετε μέ τήν μ ι
κρή περιουσία μας, κύριοι δ ικασταί, ποΰ ό θ εό ; ξέρει πώς 
ζοΰμε καί μάλιστα  σ’ αΰτα ίς τής ήμέραις τής πονηραίς.

Νά ή ταν ; τώρα ενας άλλο; έφημεριδογράφος στήν Εΰρώπη 
βλέποντας τό άδικο Οά έγραφε :

— Ρέ Ρετσίνα δέν μπάς νά δόσ(ς τή ; μισαίς χιλιάδες ποΰ 
δέν θά πλήρωσης ποτέ έκεϊ πού πρέπει καί νά γίνουν πλακά
κια, ήγουν στάν Μυταράκη.

Ά λ λ ά  έγώ δέν τό λέγω , καί λέγω μάλιστα τό έναντίον, 
δτι καλά νά τήν πάθη γιά  νά μάθωμε έμεϊς οί άλλοι γνώσι 
νά μή μπατσίζωμε τάν κόσμο.

Ά λ λά  τ ί διάβολο, πολύ άκριβά τόν έβαναν τόν μπάτσο 
μέ 25 χ ιλ . δραχ. ένώ στή/ Α γ γ λ ία  κουστίζει μόνο ένα τάλ- 
λαρο κάθε μπάτζος, ώστε δέν θά ήναι άσχημο νά σηκωθούμε 
νά πάμε εκεί πού είναι φτείνια νά χορτάση τό χέρι μα ; άπό 
χαστούκια, σφαλιάρους κσί λοιπά.

Ό πο ιο ; λοιπόν θυμώνει καί βρίζει καί θέλε· νά μπατσίζη 
γιά  νά ξεθυμάνη πρέπει νά σηκώνεται καί νά πηγαίνη στήν 
Α γ γ λ ία  ποϋ είναι φτείνια τά τοιοϋτα πράγματα.

Ά π ’ τ ή  S i i ' jy . ' j ' j 'x .
Κύριε Σ υντάχτη . Ε ί; τήν Κέρκυρα μδ ; έτρέλανε; μέ τή 

σεβαστή εφημερίδα σου, (μά τί οργή έχετε καί σεϊς φόβο 
άφτοϋ άπό τρέλα ένώ βρίσκεσται στή Κέρκυρα)- γιά  τήν ειλ ι
κρινή έκφρίσι σου καί δ'.καίας παρατηρήσεις σου υπέρ τής 
προόδου τοϋ καταδυστυχισμένου έθνους, καί έγώ δέν έλλειψα 
να άγοράζω ταχτικά  τό φύλλο σου ώς καθώς καί δλος έδώ ό 
λαός γ ιά  νά φω τίζετα ι, άπό τά δεινά πού υποφέρει άπό τήξ 
έξουσίαις.

Λοιπόν σέ παρακαλοϋμε γράψε τά δεινά μας άνά ένα έ να  
άρθρο καί θά σοΰ μείνομε υπόχρεοι τέλους μέχρι

Ά μ α  τόν είδε ή Χρόνενα άμ-έσιο; κατέβηκε δυό δυό τά 
σκαλιά καί φώναξε καί τή ; δούλα; νά φέρη γρήγορα νερό καί 
ξύδι. *Επιασε τόν ράντισε έτσι μέ τή χούφτα της ξεπεταχτά , 
καί ύστερα τοΰ εχωσε τό ξύδι στή μύτη.

Ά π ά νω  σ’ αΰτή τήν πρόχειρη ιατρική θεραπεία, ό Κουτο · 
μόγιας άναράγωσε, στέναξε ένα στεναγμό ίσα μ ’ ένα βουνό 
καί έσκυψε τό κεφάλι του κλαίοντα ; καί λέγοντα; :

— Ώ .  κυρία Χρόνενα, πολλ.ά χρόνια νά ζήσης. ’Εγώ ποτέ 
δέν διαλογίστηκα τή βλάβη σου καί σύ θέλεις τό κακό μου 
Ώ ,  αΰτή είναι ή μαλαχτική ψυχή ποΰ έχετε σεις ί} γυναΐ/.ες. 
"Ω, ή καρδία μου π ά λ λ ε ι ,— ρίξε μου λίγο ξύδι άκόμα,— ώ , 
δέν μπορώ νά σηκωθώ.

—  Τ ί, τ ί ,  έπαθες πουλάκι μου, πώς δέν μπορεϊς νά μοΰ ση- 
κωθής, νά φέρωμε κάνένα γιατρό ; Τρέχα ξάδερφε, είπε πρός 
τόν φουστανέλα, νά φέρη; ένα γιατρό, καί άν δέν είναι άς ήναι 
καί σπετσέρης γ ια τ ί καθώ; κατάντησαν οί γιατροί καλλίτεροι 
είναι οί σπετσέριδες.

Στάθηκε ό φουστανελλά; έστριψε τό μουστάκι του κα ί είπε 
στή Χρόνενα :

—  ’Εγώ νά πάω γιά γιατρό, γ ι ’ αΰτόν ποΰ σοΰ τόν έφερα 
πεσκέσι μ’ δλη τήν κόπρο ποΰχει άπάνω του. "Αμα πού ά- 
κουοε αΰτά η Χρόνενα άγρίεψε κα ί ελαβε τό μέοο; τού Κου- 
τομόγια καί μεθαύριο βλε'πομε τί συνέβη.



'’ //(itfpor πρώτοι'. 'II αστρονομία τή ; Κέρκυρα; σύγκειτα ι 
καί άποτελεΐτχ ι άπο πολλοΰ; λνιστάς, (δέν τό παραδέχομαι, 
απεναντίας είναι πολύ τίμιο·, άνθρωποι), δημοσίω; οί κλητή - 
ρε; τριόγουν καί πίνουν μέ τοΰ; πλέον κακούργους, (αΰτό τό 
κάνουν γ ια τ ί τοΰ; φοβούνται άπά τό ενα μέρο; καί γ ιά  va 
τοΰ; έχουν φίλου; άπό τό άλλο), Λαΐ μά ; δεί/νουν καί δλα τά 
δπλα ποΰ φέρνουν άπάνω του; γιά νά μά; φοβίζουν, γ ιά  νά 
ψηφίσωμε τόν Τούρκο τό Πετρελαιο). Καλά σα; ξυπνίτούοια 
καί δέν ςερετε πώ ; τώρα ή ‘Ελλάδα κατάντησε Γενιτσαριό);

J e v r t p o   Αί, μά δέν Οά γεμίσωμε τό φύλλο πάλι δλο μέ
Κερκυρέϊκχ Ά λ λ η  φορά τά άλλα , γ ια τ ί είναι γ ίλ ιο ι δυό άλ
λοι παραπονεμένοι καί άν τά θυμηθούμε.

Ο ά σάς απ ίαω  άν Πέν κάνετε έπείΑβάσεις. 

Έ βείς
αΰτοϋ οί Βονιτσώτε; νά προσέ/ετε καλά νά μά ; βγάν?τε πρώτο 
τόν Τατσέλο μας τόν Μαυρομμάτη, τά πρώτο στήριγμα τη ; 
ά ντ ίπολ ίτεψ ι; άπό την άρχή ώς τά τέλος, ώ ; κα θύ ; καί σεΐ; 
οί Τριπολιτσώτες τόν Βάρβογλη μας, ήθελα νά συστήσω καί 
τόν Τριγγέτα τάν συγγενή μου στή Κορώ/η, άν καί σάς ήναι 
αύτοσύστατος, άλλά δέν τά κάνω, γ ια τ ί μοΰκοψε τή συν
δρομή έστωντας μέ τά νά άγοράζουν σπ ίτ ι των κάθε ψυχή καί 
άπό ενα φύλλο.

Νά σά; πώ, πιά καλά μοϋ έρχεται ετσι νά μά ; κοροϊδεύουν 
καί οί συγγενείς.

i

Λ ύκ ο ς  έ γ ιν ε  ό Λ.*ός καί s ie t  νά χάψη τον 1 1 ε- 
τ ρ έ λ α ια  

Ά π ο
τήν Χ αλκίδα, μά ; γράφουν τάδε περίπου καί ώ ; έξης καί έν 
περιλήψει σΰν δλα μαζύ. Πάλι κύριε συντάχτη, άρχισες νά 
μ ά ; τάν ανακατεύει; τάν ΠαΛψ,γθρωκο μέ νά τάν βγάζνις ά- 
τά / τω ;, ένζ> έδώ ό Λαό; μόλις φτάνει τό ταχυδρομείο μάς τ ’ 
αρπάζουν άπά τά χέρτα.

(Μά ρωτάτε άν εχω σάν άνθρωπος κ ’ έγώ κέφι). Κοντά 
λοιπόν σ’ αΰτά τά παράπονό μας, γράψε καί τά εξής :

"Οτι. . . . Μεθαύριο, μεθαύριο παρακαλοΰμε νά οικονομή
σουμε καί άλλους.

ίβοσαπ έρνιδες τοϋ  Καλλεγαί. — Μ ολλά , θέλομε  
π ολλά , αφέντη.

Ζ άκυνθος
Κύριε άνθυπολοχαγέ τοΰ πεζικού ποϋ είσαι στή Ζάκυνθο νά 
τηοάς τή δουλειά σου καί νά μαθρίίντ,ς γυμνάσια στοΰς στρα- 
τ ιώ τα ς καί οχι νά τοΰς διδάσκγ,ς πώ ; πρέπει νά ψηφίσουν t ό.ν 
Λομπάρδο. Δέν ντρέπεσαι, κακόμοιρε. ’Ά μ  έμεϊς άπό σάς 
τόν στρατό περιμένομε λ ίγη  άμεροληψία, καί νά φαίνεστε 
πάλι ετσι μερικοί τόσο φανατικώς έπεμβαίνοντε; στά πολι
τικά , τότε νά σάς βάνωμε ρίγανι.

1Β ερ«£οες.
Κύριε^συντάχτη. Προχτές έπήρα ενα δέρμα άπό τήν Α θήνα 

καί ηρθα στόν σιδηρόδρομο καί μοΰ γύρεψαν φόρο μιά δεκάρα 
τήν οκά.Πρώτη φορά βλέπω αΰτά τά πράγματα.//. Λ αμαΜ ς. , 

Σ . [Ja J r ia r fp .  Θά δοϋν καί άλλα άκόμα τά μάτια  σου καί 
πρέπει νά ησαι εΰχαριστημένος ποϋ δέν ζύγισαν καί σένα νά 
πάρουν φόρο καί τοϋ κορμιοϋ σου.

'Ο Τ ρ ικ ο ύπ ης όνειρεάζεταε.

Ο
κ . Ή λ ία ; Μπραχάλης ποϋ κατοικά έκεΐ στοΰς πρόποδας τών ϊ 
ποδαριών τής Άκρόπολις ποϋ υπάρχουν τρία καφενεδάκία, 
λαβαίνει τήν εΰχαρίστησιν νά μάς γνωστοποίησή, δτι είς ενα 
άπ’ αΰτά συνάζονται δλοι οί λωποδύτες καί κάνουν τάς συνδι
ασκέψεις καί συνέδριά τους, καί ναί μέν τοΰ; πήρε λίγο μυ
ρουδιά ό Μαθαρίκος, άλλά δέν Οά ηναι άσχημα νά τοΰς μυρι- | 
στίί καλλίτερα καί ό Μποϋτος.

Σ . Πα·Χ. Ναί τώρα τά προκόψαμε ^ποϋ άμα ποϋ διαβάσουν 
αΰτά θά γίνουν σκορπιδόχορτο καί θά πάν νά φωλιάσουν άλ-ί > 
λοϋ καί άς τοΰ; γυρεύει η άστρονομία καί μέ τό φανάρι.-

Ε ις  τό
Τυπογραφεΐον τοϋ κΰρ Τριμη τυπόνονται νεκρόσημα στή στιγμή 
πάφθεινα ν.αί σέ άοιστο χαρτί. Είναι δέ στοΰ; άγιον ; 0 ΐ5 - ! 
δώρου; καί άπέναντι τοϋ γερμανικοϋ φούρνου.


