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Κ ά τ ω  ο ί βυνουααμ.ο£.
Συνδιασμός θά πη συντροφιά ουονών, είναι χαι >; λεξις «υτη  

αχρεία, διότι δέν είναι άρχαία.
Μεγαλείτερη κακοήθεια άπό τούς συνδιασμούς δεν υπάρχει, 

διότι εκείνοι ποΰ έκτίθονται δλοι μαζύ, άπαιτοϋν νά τού; βγά- 
νωμε μονοκοΰκκι σάν νά ήμαστε ανδράποδά τω ν, και σαν ο; 
άλλοι υποψήφιοι νά ηναι ζωντόβολα καί σάν νά μήν υπάρχουν 
άλλοι άπ ’ αυτούς την Ε λλά δ α , καί ο γι αυτή τό πήραν κατα 
άποκοπή τό βουλευτιλίκι.

oy. κάνει; άλλος και [/.ας πρέπει νά ψηφίσετε 
Ποιο; είναι αυτοί ποΰ τολμούν νά [/.ας λέν =
Έ μας θά ψηφήσετε, 

σ ζν  νά μας δ ια τά σσο υ ν , έ νώ  τώ ρ α  α ΰ το ί λαβα ίνουν ό ια τα γ α ις  

άπό μας τούς χ α μ ά λ ιδ ες .

Οί συνδιασμοί είναι λυκοφιλία, διότι κα'ι αυτοί οι ιόιοι ο: 
συνδιασμένοι υποπτεύονται ό ενας τόν άλλο καί καθε ένας κυτ- 
τάζει πώς νά φάη τόν σύντροφό του.

Ό  συνδιασμός είναι κοτσαμπασισμός, ο: ύε γενναίοι αν- 
δ;ες πολεμούν μόνοι σάν νά λέν πρός τούς πολιτας .

— ’Ιδού ί) κάλπαις μας ί; ελεύθερες και θ .λετε ψηφίσετε 
μας δέν θέλετε μή σώσετε.

Κάτω τό = ίμ ε ϊς  είμαστε, χα ι εμάς θά ψηγι\σετί·=ζ= τό άλ/·,- 
πασαλίδικο γνωμικό τών συνδιασμών μας.

Δέν είναι μονοπώλειον τό βουλευτιλίκι, πάντα τ ο υ ς  εο εο υς  
τούς οποίους ο Λαός έδοκίμασε, τώρα θέλει να δοκιμαση καί 
νέους, καί άπέναντι εις τήν θέλησι τοΰ Λαοΰ, σωπάτε σεις 
ποΰ σάς σούρνομε τώρα άπό τή μύτη καί κάνετε ρεοερέντζες 
ώς καί στόν τελευταίο ξυπόλυτο καί κουρελιάρη κουνώντας τήν 
οΰρά σας σάν κοπρίτικα σκυλιά, τά όποια μάς τήν κουνούν 
γ ιά  νά τά δώσωμε κόκκαλο, δπως μάς τήν κουνάτε  ̂ καί σείς 
τήν χαϊδευτική οΰρά σας μέ τής ψευτορεβεοεντζες, γευτοϋπο-

σχέσείς, τά όποια δέν είναι τίποτα άλλο παρά μιά άπάτη κα
κοηθέστατη, διότι δσας υποσχέσεις δίνει καθ’ ενας άπ ’ αΰτούς 
συνδιασμένους μποροΰν νά διορίσουν δλη τήν 'Ελλάδα υπαλ
λήλους καί νά γίνωμε βασίλειο ΰπαλληλοκρατίας.

Πέρασε ό καιρός εκείνος ποΰ μάς τραβούσατε άπό τή μύτη , 
πέρασε ό καιρός ποΰ πετούσατε τής παντούφλες σας καί καυ
χιόσαστε πώς καί μ’ αΰτή βγάζετε βουλευτάς πέρασε ό κα ι
ρός εκείνος ποΰ λ έγα τα ι, δτι τά κοπέλια σας σάς βγάνουν βου
λευτάς.

Καί όπως τότε σάς έδωσαν τό μάθημα, κλοτσοπατιίσαντάς 
σας, τό ίδιον καί τώρα.

Κοπέλια μας είστε σεΐς τώρα ποΰ καί κρασί μάς κερνάτε, 
καί καφέ στά σπίτια σας, καί τσιγαρέτα μέ ρεβερέντζες μάς 
δίνετε, νομίζοντες πώς είμαστε τόσο βλάκες μέ περικεφαλαία, 
ώστε νά μή καταλαβαίνωμε πώς μάς κοροϊδεύετε, ώς ποΰ %ά 
κάνετε τή δουλειά σας καί έπειτα στής άνάγκαις μας δταν 
γυρεύωμε τήν συνδρομή σας θά μάς άπαντοΰν ώς καί αΰτοί οί 
δοΰλοίσας σάν κοτσαμπασίδες.

—  Κοιμάται ό αφέντης. Έ χ ε ι έπίσκέψεις ό αφέντης. Δέν 
είναι ’δώ ό άφέντητ. Δέν δέχεται ό αφέντης. Πάει περίπατο 
ό άφέντης, τρώει ό αφέντης καί εΐναι 5 τό  κρεββάτι μέ τ ή  γυ
ναίκα του ό άφέντης καί μ’ αΰτά καί μ ’ αΰτά μάς μανταλόνετε 
τότε τής πόρταις σας ποΰ μάς της άνοίγετε τώρα μέ τόση προ
θυμία.

”Οχι> πρέπει νά πάψη ό κοτσαμπασισμός, ό δέ Λαός άπαίτή 
βουλευτάς ποΰ νά ηναι σάν κ ι’ αΰτόν καί νά τά μιλοΰν σάν 
άδερφάκια.

Κ άτωοί συνδυασμοί ή φαυλομέθοδος αΰτή τής απάτης, τοϋ 
έμπαιγμοΰ καί τής άχρειότης.

Κάτω οί συνδυασμοί οί όποιοι είναι μιά άπολυτο κρατία.

Γ ράφοντας
ή Άχρό*ο.1ις προχτές για  τούς υποψηφίους βουλιαχτάς μας 
λέγει καί γιά τά μοϋτρά μου τάς έξης κρίσεις.

«'Ο κ. Βερβέοης, έφημεριδογράφος, ό συντάκτης τοΰ Π α.Ιψ  
))α,γθρ(ύπου είναι Ινα είδος κοινο>νιστοΰ δημοκράτου. *Η άρχ·ί
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ϊτο υ  είναι νά μήν εχνι κάμμίαν αρχήν. Μ’ δλα ταΰτα σύμφωνα 
»κ «θ ’ δλα μέ τόν Οικονόμο, διότι είναι καί αΰτός υπέρ τή ; 
^φτωχολογιάς. ’ Εννοείται χωρίς πρόγραμμα. Γ ιατί τό έλάχι- 
Λστο ώς τώρα δέν πρότεινε τέτοιο κάνένα. 'Υπερασπίζεται 
ίέκεινού; ποΰ αδικούνται καϊ Ρ ρ * ζ «  εκείνους που αδικούν 
»τούς άλλους. Ξεσκεπάζει κάθε κατάχρησι. Συλλογίζεται 
Βπάντοτε σάν ποιητές τά περασμένα χρόνια καί συχνά κου- 
»βεντιάζει μέ ιούς κεκοιμημένους μεγάλους πολιτικούς άντρας 
Λτής παλγ,άς καί τής νέας Ε λλάδας. Έ άν μπή στή βουλή, 
ϊκ α ί θελτόσνι νά όμίλή δπω; γράφνι, άπό τήν μιά πόρτα θα 
ίμ πα ίνε ι αΰτός καί άπό τήν άλλη θά φεύγουν ί) γυναίκες, καί 
ϊτόσο τό καλλίτερο, γ ικ τ ί τό νά θέλουν νά πολιτεύωνται καί 
»ί} γυναίκες είναι μιά διαφθορά κ ι’ αΰτό».

Α ύ τ ά
μοΰ ψάλλει ή κυρία φιλινάδα ’ΑχρόποΜς καί πρέπει βέβαια 
νά τής άπαντήσιυμε.

Βρέ κύριε μέ τά γυαλιά , ποιός σοΰ είπε νά βαφτίση,ς κοι- 
νωνιστή, δηλαδή άνθρωπο ποΰ θέλει νά έχουν μοιρασά τής 
περιουσίαις οί άνθρωποι ; Μέ ρωτάς, μωρέ εμένα άν παραδέ- 
χωμε νά μοιράσω τήν περιουσία τήν όποία δέν έχω μέ τούς 
λω πο δ ύτα ς ;

Κάθε ένα; πρέπει νά ζή μέ τήν εργασία του καϊ δ/ι ώ ; 
λήστής νά περιμέννι νά τραφή άπό τούς άλλους. Δημοκρατι
κός, ναι μάλιστα είμαι καί δημοκρατικός δσο πέρνει, άν γναι 
δυνατό ν ’ άλλάζωμε πρόεδρο καί κάθε μήνα χάριν ποικιλίας, 
όταν σώσωμε καί κάνωμε τή δημοκρατία, ένφ τώρα έχομε 
ένα βασιλέα, καί δέν μπορούμε νά τόν κουνήσωμε, καί κουρα
στήκαμε τόσα χοόνια νά μάς διοικά ένα και τό αΰτό κεφάλι, 
ποΰ μπορεί καί νά κλουβιάνιρ.

Είμαι λές υπέρ τής φτωχολογιάς. Μάλιστα, διότι αΰτοί οί 
χρυσογάδαροι δπω; μάς πηγαίνουν, θέλουν νά μάς καταντή
σουν σάν τούς τρωγλοδύταις εκείνους, άνθρώπου; δηλαδή ποΰ 
ζοΰν στήν ’Α γγλ ία  καϊ Γαλλία  μέσα στά σπήλαια καί υπο
νόμου; σχεόόν κατάγυμνοι σάν τού; άνθρώπους εκείνου;, ποΰ 
τούς έχουν ανοιγμένο ένα μεγάλο μαγερειό καί πάν δσοι προ- 
φτάσι-υν καί πέρνουν ένα ζουμί καί βρωμιάρικο δωρεάν καί μέ 
αΰτό περνοΰν τής 24 ώραις τους. Πόσοι είστε σεΐς οί πλούσιοι; 
Στά δάχτυλα μετρημένοι, ενώ εμείς ό εργατικός λαός είμα
στε ποΰ συγκρατούμε τό κράτος καί υποφέρομε δλα τά βάρη.

’Εμάς γέρνετε, έμάς φυλακίζετε, εμάς περιφρονάτε, κ « ί 
σεΐ; καί ά< πράξενε καί τά φοβερώτερα κακουργήματα σάς 
πιάνουν καί ιδιαίτερα σπίτια  καί σάς καθίζουν μέσα γιά  τά 
μάτια , άντίς γιά φυλακή νά κάνετε σουαρέδες καί λασκενέ.

Ποιό; κουβαλάει τά περισσότερα μελλεούνια τοΰ προϋπολο
γισμού ; Έμεϊς δ χαμάλης Λαός. Ά ν  ίίναι 80 μιλλιούνια, 
τά εξήντα η καί έβδομήντα βγαίνουν ατό ιή  ράχη μας. Θέ
λομε λοιπόν άνακούφισι άπό τή φοβερή αΰτή καταπίεσι.

Λές πώ ; δέν εύγανα πρόγραμμα, δέν είμαι παλαβός νά τό 
βγάνω άπό τώρα γιά  νά τό ξεράσουν ώς μεθαύριο.

Λές δτι β ρ ίζ ω  έκεινούς ποΰ άδυιοϋν τού; άλλους, θαρρώ 
πώ ; κάθε τίμιος έφημεριδογράφος τό ίδιο κάνει, άλλά εκείνο 
τό β ρ ίζ ω  τι ήθελε τάχα μέσα, γιά  νά με άποδείξτ,ς μέ πλά
γιο τρόπο υβριστή ;

Καί δταν μέ άδικήστις τινάσ άπάνω στήν έκφρασι τή ; άγα- 
νάκτησίς μου μπορεί νά μή σοΰ πώ πώς είσαι ένα γαϊδούρι, 
πράγμα πό όποιο δέν πιστεύομε να σοΰ κολλά κάμμιά γα ΐ- 
δουροσύνη, άφοϋ δλο; ό κόσμος ξέρει πώς είσαι καί σύ ζώον 
δύπου καί πλατυόνυχον.

Λές δτι ξεσκεπάζω κάθε κατάχρησι, πράγμά τό όποιο,φαί
νετα ι, £έν κάνετε καί σεΐς οί άλλοι, διότι καί τά στραβά εΰ- 
σεβή παλούκια μπορείτε νά τά κάνετε ίσα φτάνει νά βουΐξτρ 
έ χρυσός έν τή έρήμφ τών θυλακίων σας. Ά λλά  γ ιά  τή σύ- 
στασι αΰτή σάς εΰχαριστοΰμε.

Αές πώς συλλογίζομαι μέ ενθουσιασμό τά περασμένα χρό
νια· Καί ποιός δέν τά συλλογίζεται, οτι δμως μιλώ καί μέ 
τούί μεγάλου; άνδρας τούς πεθαμμέν»υ; τής πκλιρας καί νέα ;

Ε λλάδας, άει σικτήρ κοροϊδβ, ποϋ θέλεις νά μέ κάννις καi 
όνειροβάτη σκαρτάδο ή κάνένα θεόπνευστο Μακράκη νά μιλώ 
μέ τά πνεύματα. Νά έτσι βρίζει «μα φουρκίζεται τινάς.

Λές πώς άν μπώ στή βουλή καί μιλώ μέ τήν ίδια γλώσσα 
ποΰ γράφω τό πατσαβοΰρί μου, άπό τή μιά πόρτα θά μπαίνω 
γώ καί άπό τήν άλλη θά βγαίνουν ή γυναίκες. Κολοκύθια 
στ’ αΰτιά σου, ίσα ίσα έγώ είμαι γυναικοκρατικός καί δέν 
ρωτάς παρακαλώ δποια δήποτε γυναίκα θηλυκιά νά δής τ ί 
ιδέα έχει περί τοΰ ((Παληανθρώπου» τής Π αλιανθρωπιάς ; 
Θα γεμίζτ, ή βουλή άπό Παλτ,ανθρωπίνες.

Ώ ;  πρός τό δτι δέν πρέπει νά πολιτεύωνται καί ί; γυνα ί
κες. σ’ αΰτό τό ζήτημα νά μάς συμπαθά;, πάτησες στήν άγ- 
κυνάρα, γ ια τ ί ίσα ίσα κάθε γυναίκα έχει χρέος καί αΰτή νά 
έκφράση τή γνώμη της γιά  τούς συγγενείς της καί φίλου; τη ;.

Ά λλά  φαίνεται πώς αρχίσατε άπό τώρα καί τρομάζετε τήν 
γυναικοκρατία, ή όποία μιά μέρα θά σάς σούρντι, δπω; καί 
τώρα άπό τούς ποδογύρους των.

Αΰτά ήθελα νά σοϋ πώ , καί λυπούμαι ποϋ σοϋ τάπα αλα
φρά καί οχι μέ τήν Παλτ,ανθρωπιστική γλώσσα ποϋ τσακίζει 
κόκκαλα.

Ά λ λ ά  άς ·?να ιι εγώ δέν είμαι μνησίκακος άνθρωπος καί «ν 
μέ βγάνουν βουλευτή, πρώτος διορισμός ποϋ θά κάνω θά ήναι 
νά διορίσω σένα πρέσβυ τής Ε λλάδας στής Κουκουβάουνες.

" ϋ λ *
τώρα χαμάλη Λαέ νά δής κα ί τ ί έχεις νά πληρώσρς αΰτό τόν 
χρονο, ήγουν σου σέ διάστημα τών 10 μηνών ποΰ μάς μνέ- 
σκουν.

Τήν προκαταβολή τών 35 μιλ,ιουνιών γ ιά  τήν άρσι τής ά- 
ναγκαστική ί κυκλοφορίας, ποϋ άφοϋ καταξόδεψε έδώ κ ’ έκεϊ 
τά μισά καί πλέον τά σκέπασε τά άλλα ό Πετρέλαιο; μέ νέα 
δάνεια, λωποδυτικώ τφ  τρόπω.

Τά οχτώ μιλλιούνια γιά τάς αποζημιώσεις τών σιδηροδρό
μων, ποΰ έγιναν γ ιά  νά μάς σκοτώσουν δλους.

Ποΰ θά βρή τά μιλλιούνια γιά  τάς ναυτικάς παρασκευάς 
άφοϋ τό δάνειο τών 170 έκατομμυρίων τδφαγε μέσα στό όποιο 
ήτανε καί τά έξοδα τών ναυτικών παρασκευών καί σαββατων.

Ά μ  τά έλλείμματα τοΰ 1883— 84 καί 85 ποιός θά τά 
πληρώστ,, ώς καθώς καί ποιός θά πληρώστ, τά έξοδα τής συγκά 
λεσις τής εφεδρείας, ή όποία άμα ποϋ γίνιρ θά ήνε ή φονικώ- 
τερη πληγή άπάνω στό σάπιο πλέον σώμά μας.

Αΰτός δ Πετρέλαιος ξανοίχτηκε σάν νά ri/ε τούς θησαυρούς 
τοΰ Κρβίσου ξεχάσας τό άρχαΐο γνωμικό πού είπε =  «στήν 
Ε λλάδ α  κατοικά πάντατες $ φ τώ χ ια ».

Σκεφθήτε καλά, γ ια τ ί άν μάς καθίσνι καί αΰτή τή φορά στό 
σβέρκο ό Πετρέλαιος θά καταντήσωμε ψώρα καί τών γονέων, 
δπως μισοκαταντήσαμε καί τώρα, ποΰ τέτοια φτο>χεια ποϋ 
μάς δέρνει δέν τήν θυμούνται ούτε οί εΰχατόγηροι.

Εις προσοχή λοιπόν καί παρά νά μάς φάη τό μάτι καλλ ί
τερα νά βγάνωμε μεΐς τό δικό του, νά μά; βλέπνι κέΐνος μ ’Ινα 
μάτικα ί μεΐς μέ τά δυό.

Γ ύ θ ε ιο
Ό  Πετρέλαιος ξεφούρνισε στό Γύθει έναν παστρικοχέρη τα 

μία ό όποιος έκαμε κολλιγιά μέ τοϋ; εμπόρου; ΙΙαναγάκο καί 
Βουζουναρά καί δσοι δικαιούχοι παρουσιάζονται νά τούς έξ·- 
φλήσνι τά εντάλματα  τούς διώχνει μέ τό σικτήρ, λέγωντας 
πώ ; τό Ταμεΐον δέν έχει παράδες γ ια τ ί τώρα θα κάμωμε πό
λεμο μέ τού; Βουργάρου; καί τούς στέλνει στούς άνο> έμπβ- 
ρου; καί τά προεξοφλούν μέ δσα βαστάξν; ή ψυχή του;,ύστερα 
δέ ή άγ.'α αΰτή Τριάδα κάνει τή μοιρασιά της.

Αΰτά είναι συνειθισμένα πράγματα, έδώ δέν έχει ό στρα
τός νά πληρωθή καί νά φάγγ,, καί σεΐ; παραπονιέστε γιά  τα 
/.ίγα λεπτά  σας. Περιμένετε νά καζαντήση τό ταμείο καί τά  
πέρνετε μαζωμένα καί πρέπει νά τού χρωστάτε κ α ί εΰχ α ρ ισ τώ  
γ ια τ ί μή έχοντας νά ξοδέψετε κάνετε καταναγκαστικώς οικο
νομία.
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Sup* Ργα ν̂ει F1·1* εφημερίδα πού γράφετβι μέ ρωμαίΐκα γράμ
ματα .άλλά σέ φραγκική γλώσσα καί βρίζει τή θρησκεία μας 

τ* γράφει έτσι έξεπίτηδες γιά νά μή τά καταλαβαίνωμε. 
^ -Ά ς μάθνι λοιπόν δτι οί Έ λληνες προτιμούν νά χάσουν τή 
ζωή τους ν ιά  τήν π ίστι τους, καί άς κυττάξη καλά μή πάν 
χαμμιά ώρα *7) πένες καί τά μελάνι* της στά μοϋτρα της.

*Ετσι μάς .γράφει έ'νας φουρκισμένος άπό τή Σμύρνη νά γρά- 
ε ·

ΤΧάΙ
Τώρα επ ιτύχατε . Σάς είπα βρέ γαϊδούρια νά μή μοϋ γράφετε 
πολλαίς κόλαις γ ια τ ί κάνω ώραις νά τής διαβάσω καί δέν τής 
δ ια β ά ζ ω , άπό τήν τρομάρα Λοϋ βλέπω τόσα γράμματα μέσα. 
λοιπόν καν<να παράπονο νά μήν έχετε. Ά μ  καί ντουβάρια νά 
ήμαστε καύμένοι, πάλι έπρεπε να σκέφτεστε, ί τ ι  τό πατσα- 
Ιοΰρί μας δέν χωοά μέσα όλάκεραις κόλαις, καί δτι έχουν καί 
άλλοι παράπονα.

Τό λοιπόν κατά διαβόλου καί σεΐς.

Κ ν ρ ί α
■Ελευθερία ποΰ πήρες τέσσερα παπλώματα  άπό δώ καί πέντε 
μήνους γ ια τ ί δέν πληρώνεις τόν φτωχό καταστηματάρχη, 
μόνο πολιορκούνε κάθε πρωί τήν πόρτα σου γαλατάδες, μα- 
νάβιδες, ψωμάδε-ς, χασάπιδες φωνάζον-ας νά τού; πληοώσνις 
βάν νά σοϋ κάνουν διαδήλωσι, τ ι διάολο σύ έχεις τόση περι
ουσία καί είναι τόσο έξηνταβελώνισα ; Μήπως νομίζνις δτι οί 
καταστη μ ατάηχ α ι γενήθηκαν γ ιά  νά σέ χοντρύνουν περισσότερο 
τήν κοιλάρα σου ; Καί έχε χάρι ποΰ δέν βάναμε καί τό παρά
νομα σου γιά  νά-βέ μάθουν νά προφυλάγωνται δσοι δέν τήν 
έμαθαν.

Γ ερ ο κ ο μ ε ίο
Μυστηρίων τό ανάγνωσμα. Ό  Δημήτριος Πάνος πού είναι 
17 χρόνια επιστάτης στό γεροκομείο καί τόν υποστηρίζει ό 
πρόεδρος Ζερβουδάκης, γ ια τ ί κάθε χρόνο τοΰ βγάζει καί ένα 
γουρβϋνι σάν κι’ αΰτόν καί τοϋ τό ρεγαλάρει, κοντά στά άλλα 
τρώει καί τών τυφλών τά βοηθήματα καί έχουν καταξοδεύσει 
ώς τώρα οί επίτροποι καί χρέωσαν τό κατάστημα μέ 60 χι 
λιάδες φραγκάκια, ώστε θά καταντήσνι τό φτωχοκομείο νά 
κάννι καμμιά ημέρα καί αΰτό φτώχευσι. Οί άνθρωποι πεθα ί
νουν άκοινώνητοι καί άμα πάσχει τινάς άπό διάρροια τοϋ δ ί
νουν κοωκκιά γιά νά σφίξιρ, ένεκα τών όποιων κουκκίων έξεπα- 
στρευτήκαμε φέτος άπό τό γεροκομείο 25 μέ συμπάθειο κε
φάλια. Γεροκομείο είναι αΰτό ή άνθρωποσφαγεΐο !

Χ τ ή
Θεσσαλονίκη οί "Ελληνες έχουν καί ένα Μπασιμποζούκαρο τόν 
,Ήλία Ήλιάπουλο τό δραγουμάνο τοϋ προξενείουμας, ό όποιος 
επειδή τις κα τά γετα ι άπό σόι καραμανλήδικο σάν καραμανλής 
έννοά καί νά λτστεύνι ήγουν μας δχι νά λ’/ιστεύνι άλλά είναι κ ι’ 
αΰτός ποσαπέρνης καί άπ ’ δποιον δέν στοάφτουνε τής αλεπούς 
τά μάτια  εκείνος σαπίζει στή φυλακή ή εξορίζεται γιά νά ά- j 
ραιώνν) ό πληθυσμός τών φτωχών έλλήνων καί νά έρχωνται ΐ 
άλ,λοι παραλήδες καί μάλλον φορολογούμενοι.

Σ. Π. Κάνετε τήν άναφορά σας στόν Τρικούπη καί νά ήστε 
βέβαιοι δτι θά τήν διαβάσνι μέσα στή μεγάλη του σάλα κατά 
τή σφύξι πού έχει τώρα καί δπου τοϋ *αταιβο ίνουν δλαις ή 
μεγάλαις ΐδέαις ij σκατένιαις.

Γε*
τή σπουδαία εκείνη γνωστοποίησι τής Ζάκυνθο; ποΰ γράφηκε 
στή Νέα Έ ψ ημερ ίία  ποΰ έλεγε ό Δημήτριος Άνδριάδης, δτι 
ο ’Ιωάννη; Α Πυλιώτης εΐναι μασκαράς, ένώ αΰτός είναι α
μασκάρευτος καί γιά  νά φανταστήτε τ ί ποιόν είναι αυτός ο 
Δημήτρις Άνδριάδης , φθάνει νά σάς πούμε οτι είναι άδερφός 
τοϋ Ίωάννου ΙΙυλιώτη ονομαζόμενος καί Δημήτριος Πυλιω 
της ποϋ πάει νά τοϋ βγάντρ τά μάτια μ ’ ί λ η ;  τής ευεργεσι-

αις ποϋ τοΰ έκαμε, τό λοιπόν είναι ένας μεγάλος κακοήθης 
καί νά ξεκακοηθιασθή καί αΰτά εΐναι άτομικά καί δέν γρά
φονται, άλλά τά έγραψεν ή «Νέα Έ φημερίςΐ ποϋ κατάντησε 
κ ι’ αΰτή νά γείννι χειρότερη καί άπό τόν {(Παλιάνθρωπο)).

Ιτήν
Κηφισσιά τώρα ποϋ θά χαλάσν) ό κόσμος’ τή Λαμπρή, τά καλ
λίτερα ξώλαμπρα μπορεί νά περάσνι τινάς στό ξενοδοχείο καί 
οινοπωλείο 'Η(>ώόης ο Ά ττ ιχ ύ ς  τό όποιο διευθύνει ό περιποινι- 
τικώτατος καί μέχρι θανάτου φίλος γ ιά  τού; φίλους του καί 
μή Δ. Κομιανός. Λοιπόν δλοι οί Κηφισβιώτε; Αθηναίοι καί 
Πειραιώτες είς τής Κηφισσιάς τόν 'Ηρώδν, τόν Α ττ ικ ό  καί 
άπ’ έκεϊ πλέον θά φύγετε κατενθουσιασμένοι.

Ή
εφημερίδα ό «Λοΰστρος» διαμαρτύρεται καί χαλάει τόν κόσμο 
γιά  ένα άρθρβ πού δημοσιεύθηκε μέ λαθρεμπορικώ τώ  τρόπφ 
στήν εφημερίδα του άριθ. 4 καί είναι δλως διόλου ενάντιο τών 
δημοκρατικών καί φιλελευθέρων του ιδεών. Τούτων οθεν δλων 
ένεκα άποδοκιμάζομεν τόν τσακπίνι πού γέλασε τή σύνταζι 
τοΰ «Λούστρου» ή όποία έλαβε τά μέτρα της σέ πρώτη της 
άπάντησι νά τοΰ δώσνι ενα λούστρο καλό.

Ζ ήτω
κα ί εις τόν σύλλογο τών παντοπώλιδων πού τόσο ανδρικά ά- 
ποδοκίμασε τή κυβέρνησι στή πρωτοφανή εκείνη προχθεσινή 
μεγάλη συνεδρίασί του, καί πρέπει τό παράδειγμα αΰτών νά 
άκολουθήσουν καί δλαις ij άλλαις συντεχνίαις άν δεν ήναι κνώ 
δαλα.

Νά δοΰμε. Κουνηθϋτε ντέ, κουνηθήτε γαδούρια, κουνηθήτε 
ζωντόβολα, κουνηθήτε, τ ί τής κά /ατε τής συντεχνίαις γ ιά  τά 
μάτια , η ίσα ϊσα γιά  νά φροντίζετε μ’ αΰτα ίς , γιά  τό καλ? 
τής πατρίδας ;

’Εμπρός λοιπόν. Ό λα ις ή συντεχνίαις συλλαλητήρια, καί. 
όμιλητήρια, ώς ποϋ νά ξελαριγκιαστοϋμε φωνάζωντας κ^τά 
τοϋ μεγάλου Πετρέλαιου, ποϋ πετρέλαιο νά τόν κάψη.

Χ ώ ρ α
ποϋ έχομε τά  εκλογικά νά ξέρετε πώς πολλά γράμματα τών 
επιστολών δέν χωρούν γ ιά  νά μπαίνουν, γ ια τ ί πρέπει νά γρά- 
ψωμε καί λίγο σπουδαιότερα, ανάλογα μέ τήν ιπουδαία έπο^ 
χή πού τρέχομε καί μή πρό; κακοφανισμόν σχς.

Έοί>
γιατρέ τών Σωφρονιστικών φυλακών τής α ίγινας Ά γ γ ελ ή  Λε,· 
ώνη δέν στέλλεις τής 25 δραχμαί: ποϋ γέλατες τινά νά κά
νη εκείνο ποϋ δέν έκανες, διότι θά σέ κα ταγγε ίλω  καί δέν 
ανακατεύομαι. Ά θ. Μ. Ν έζψ..

Σημ- Πα,Ι. Μά άφοϋ θά τόν καταγγείλεις 6ά ’πή π ώ ; άνα- 
κατεύεσαι καί παρανακα τεύεσαι ώστε άς μένουν ή δουλειαίς 
σας μπεοδεμέναις. Καί δραχμαίς έχει νά λαβαίντ,ς.

Μ ιά
συμβουλή γιά  τής δασκάλαις. Ή  κυρά δασκάλα ποΰ είναι στήν 
Λάρισσα, στή γειτονιά Σουφλάρια μέτρησε τά κεφάλια τών 
κοριτσών καί τά υποχρέωσε νά πληρώσουν κεφαλιάτικο φόοο 
δέν ξέρω πόσα αΰγά καθένα εχει ώς τώρα 436 αΰγά , κακός 
περίδρομος νά τήν κόψιρ !

Λοιπόν καί σεΐς κυρά δασκάλαις νά παύσετε τή δασκαλο- 
σύνη σας καί νά γίνετε αΰγουλάδαινες.

-Μα;
γράφουν, πώς κάτι κορίτσα έκεϊ κοντά στή Νέα ’Εφημερίδα, 
άφίνομε ποϋ είναι σκανταλιάρικα, άλλά ρίχνουν καί χώματα 
στά μούτρα τού κόσμου καί στά κεφάλια καί θά μάς βγάλουν 
κάμμιά^ώρα τά μάτια εΐναι κατάστασι; αΰτή;

Σ ψ Ί  Πα£ Τό λοιπόν μήν περνάτε άπό κεΐ σεΐς πού παρα-
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& έν
μοϋ λές τραγογένη ΙΙαπαγερμανέ τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνοι» 
ασεβή, ποϋ έχυσες τά μυστήρια, τ ί κορίτσι είναι έκεΐνο τό 
δεκαενιαχρονίτικο ποϋ φέρνει σκάνδαλο ποϋ τό περνάς εις 
άλλους ώς ανεψιά σου καί εις άλλους ώς ξαδέρφη σου καί τήν 
βγάζεις περίπατο την νύκτα καί τήν κερνάς άπο πίσω άπό 
τό Βασιλικό περιβόλι στό Καφενείο j Γιά πνευματικός βοέ 
κάνεις έσΰ, η γιά  μπόγιας ;

Σ. Π. Δέν στά είπαμε τραγογένη πώς ή πομπαίς σου θ’ 
αρχίσουν νά βγαίνουν μία μ ία , μεταξύ τών 3ποί(ον σοϋ είναι 
καί αΰτή μία χοντρή ;

πονιέστε καί ν’ άφίνετε τά κορίτσα νά κάνουν τήν εργολαβία 
τους μέ τήν ησυχία τους.

Α υ τ ά
ποϋ γράφεις από τόν Περαία γιά  τόν άνθυπασπιστή Κ ρέλ« 
δέν γράφονται διότι τ(/>ρα παραγρίεψαν μερικοί στρατιωτικοί 
καί βαροϋν στό σταυρό καί δέν θά ήτανε παράδοξο άλλά Χρ> 
σάφη νά ερθη νά σοϋ τά κάνη δλα θάλασσα. Μολαταϋτα *ύ. 
pis Κριέλα κάνε φρόνημα γιά νά μήν έχουν παράπονα αΰτοί 
οι μασκαράδες έναντίον σου.

Χ ίρ γ ια  αου νά φιλήσωμε, σιόρ υποψήφιε καί π<5· 
δ ια  αου, ρ£ξε και σέ μ.ας παράδες.

a*άλλης —^ ά  χαβήτε μασκαράδες.

Ν .... . ·. , . ,ς. ,Λ .

Κ ο μ α τά ρ χ ενα  τρέχει νά μ-αζεψη ψήφους μ,πάς 
και τοΐ>; τ^ς πάρουν άλλα ις.

^  νωστοποέησις.
ενας ψωμάς, ενας καρβουνιάρης, ενας π£τρελ«ιάς, μιά πλύ
στρα, ενας σπιτονοικοκύρης έχασαν τόν Ά χ . Τριανταφύλλου 
ράπτην άπό τήν Πόλιν καί όποιος τόν βρήκε άς μάς τόν φέρη 
καί τοϋ δίνομε τά μισά λιανώματα άπό το δσα δέν θά πά- 
ρωμε ποτέ.

Έ κ ε ΐ
άποπίσω άπό τήν Νέα ’Αγορά καί κατά στό Βόρειο Ει’ρηνο- 
δικεΐο είναι τό οινοπωλεΐον τοϋ Άνδρέα Καρύτη καί Νικο
λάου Δαλέζιου, δπου τό κρασί χύνεται σάν νέκταρ μαζΰ μέ 
τά άστεΐα τοϋ Δαλέζιου. Κάθε λοιπόν κρασοκανάτας ποϋ Θέ3 
λει νά πίνη πράμα ποϋ νά φαίνεται έκεΐ άς πηγαίνη· εχει 
καί μεζελίκια.

Μ πογιά
γιά αΰγά άριστουργηματική καί άβλαβέστάτη, πουλιέται στή 
Σύρα στοΰς κ. I. X. Μιχαήλ καί Βασιλείου Σάββα. Αΰτή 
μόνη ή μπογιά τοΰ βαψίματος δέν φέρνει κάνένα κίνδυνο, 
κάθε δέ κουτί|£χει καί τήν όδηγία του μέσα. Λοιπόν πάμε 
στή Συρα δλοι ν’ άγοράσωμε, άφοϋ έδώ δέν καταδέχτηκε νά 
μάς στείλουν.

Π ο υλατα ι
αμαξάκι (london), μέ δυό ώραΐα άλογα καί μέ τά χάμουρά 
τους. Πληροφορίαι εις τό φαρμακεΐον τοϋ κ. Καβα>ιώτη ποΰ 
είναι κοντά στό βρεφοκομείο.

Ό  πρώτος άπό τά  ρ,αΰρ*

Ο ί Λ α υρ ιώ τες
έχουν κ ι’ αΰτοί τά βάσανα τοΰ Βασιλάκη έστωντας μέ τό 
νά τρων τά ψάρια 3 δραχμαίς τήν £κά καί 2 ,80  τό κρέας, 
καί ή αστυνομία πεντάρα δέν δίνει γ ια τ ί τρώει τό κα λλ ί
τερο ψάρι χαί κρέας καί κορδαρίζεται καί διορίζει βασιβου
ζούκους κλητηρας καί λωποδύταις· ποϋ καταντήσαμε· μή χει
ρότερα ! δέν μένει πλέον είς τόν λαόν παρα σηκωθή σ’ ενα 
πόδι, καί δέν θά λείψη.

Σ. Π. Έ χ ετ ε  πολΰ άδικο νά σκούζετε γιά τήν άστυνομία 
σας, άφοϋ έμεϊς δώ πέρα τά εχομε δλα κάρτα π ιάγκα  ποϋ 
φαντασθητε πλέον δτι δέν ξέρομε ποϋ στό διάολο βρίσκεται 
ώς κι’ αΰ-ός ό διευθυντής μας;

J Έ κ ε ΐ
κοντά στό φαρμακείο τοϋ Πετούση κάποις πουλάει τά γραμ
ματόσημα τών 20 λεπτών γιά 25 τό όποιον πρέπει νά μπή 
τόν ΙΙαληάθρωπο γιά νά τόν μάθουν καί νά μή πέρνουνε.

Σ. ΓΙ. *Αμ παντοΰ λωποδυσία !

Ε σ ε ί ς
οί μαθ/,ταί τοϋ Γυμνασίου· της πλάκας νά κυττάξετε τό σχο
λειό σας καί νά μήν έ'χετε νά κάνετε μέ τή δοΰλα τοϋ Ψ ύλλα ! 
Έσεϊς τήν περάζετε φα ίνετα ι καί δχι σάς πειράζει. "Ορσε 
δά, άκομα δέν είπατε μαμά καί θέλετε κα ί έργολαβίαις πατ 
ληόπαιδα. θ ά  σας περιχύση.


