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είναι ό μόνος συντάχτηζ^ου

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ο5 ΠΑ Λ Η Α Λ β Ρ Π Π Ο Υ  κα ί εί; « t o v  * μ « ε ι  ν «  οτέλνα>*τα( οτυ λ »  x a j f f aγράμμαχΚ' τώ ν £κι*τολών.

Τό ί? .  ·π?οπ).τ,ρω:έ*ΐί. Κ-άβί ον* πολίτο, τ υ π ίν ε τ»  τής δω ρεϊί

Χ α ρ ά ς  ευαγγέλια.
Ή  γθεσινή /7«ωία τοϋ Δεληγιάννη μας μάς είδοποιά, πως 

δπως άφησε τ*  ταμεία τοϋ κράτους δ Πετρέλαιος *ν* ϊ  
πάσα ένούς μικρού δανειάκι άπό κάμποσα μ ιλλ ιο ύν ια e*W o« 
παρόν γ ιά  νά μή ψοφήση ό στρατός τής πείνα; χαΐ οι υπαλ

Ά λ λ ο  δέ μεγάλο δανειάκι εις τό μέλλον γ ι ά  τήν δλη δι  ̂
ο ίκ η σ ι τ ο *  κρύους χαΐ γ ιά  τούς τάχους τών δάνειων, .ο υ
χ, ν̂τεΑε νά τούς 9αΤ* ^  αυτούς. ,

Καλή άρχή, αλλά νά μάς δώση λόγο ό Πετρ.λαιος που
μά; έγδαρε χαΐ μάς άφησε πετσί καί κόκκαλο.

^όγο δ σπουδαίος ρήτορας Αισχύνης, καί έστωντας μέ τό ν» 
είδε, δτι οί άνδρες Αθηναίο-, σέ δσα χ α ΐ  άν τούς ρητόρ«<* 
περί άρ/αία γλώσσα, νοϋχο έσκαμπάριζαν τίποτα, τό γύριβς 
χι’ αΰτός στό μισό τοϋ λόγου καί τόν έχανε ΙΙαΛηατθ^ωηΙστηχο.

'Ως καθώς λοιπόν βλέπετε χαΐ οί άρχαϊοι μάςμιλοδ««Γί 
σάν χαΐ σήμερα χαΐ ίσως χαΐ πιό χοντρά άπό μάς, έχτός τών

'^ωΆ λ7ά°γ*ατΓ νά  όνομάση ό Ροίδης τόν Παλιάνθρωπο <Μα·
cY.a,JsZor ; . . έ  -

Είδα τό λεξικό χαΐ ιβοΰ ν» πώς το £ζηγ<?
Δ ιδ α σ κ α λ ε ίω ν  θά πή σχολεΐον πού δ ιίάσκετα ι χαντί τις 

τινάς άπό τινα άλλονε, χαΐ διδασκαλία ή νουβεαίχ χαΐ 1J 
άπόΠεεΤςις τή ; άλήθειας, ώστε μ’ αΰτό τόν τρόπο δ πάτερ

κ χ ' * 1 - -·“ *----  u“ TwV—— ---------  « π ο θ ε ί ς ^  ΤΤί* ------  γ- » . r
f t ta l  ̂ . . Ροίδη; μέ βάφτισε χαΐ δ:δάσχαλο, χωρίς νά ρωτήση χαΐ τ*ν

ρω-ά τώρα δ Πετρέλαιος, μέ τήν κακή του « Ώ ρ α » , τ ί  εχει ^  ^  άν τ4 παραδέχεται νά υπάρχουν χαΐ άλλοι δ ι ά-
x « i βογκά δ Λαός, μη δέν τόν έκανε νά ψοφά τής πείνας, μή ^  σάν χι· αύτόν β’ο3λον τ4ν απα , κόσμον.  ̂
δ^ν έχουν κλειστά τά καταστήματά τους τόσοι εργατικοί, μ , ^   ̂ &ν χα1 τ6 λ£ιρ κοροϊδευτικά δ κυρ Ροί ης,

Λ  u-ήπως δέν έγιναν χ ιλια ις πτωχέ- | __ , ^  Π αί„ά , ffra>noc διδασκαλειον, μ ολα ταυτ*
τ6 *αλό χαί πάντοτες

ϊ,κ, κλ >-------k------  · · / ι λ,λι ο ρ ί  r^·» " ' i  * H
-ως τό έμπόριο δέν ψόφησε, μήπως δέν έγιναν χιλιαις πτωχέ- ^  , χ , ρ Π α ^ ά . θ , ^ ο ς  ειν.» διδασχαλειον μ ολα ταυτ*
ύει- μήπως δέν ρημάξανε χαΐ χλαΐνε τόσοι τής περιουσίαις των, πάντοτες συμβουλεύοντας τό χαλό χαι πάντοτες

Και μ’ δλα ταϋτα , φιλαράχοι μου, δ Πετρέλαιος τολμά να ώντα? τό καΛ0 στην ρ(ς ôu, χωρίς να γραφή
μας ρωτά γιά δλα αΰτά μέ τ^ μεγαλείτερη αδιαντροπια, σαν ?  άφορισμέναις, ή δποία είναι διδασχαλειον αληθινή
ν Γ μ Ι  ηναι αΰτός. χάθε διαφοράς τής θρησκείας, διδα,χχλειον χαθε ανηθιχότη*

Ό  Κροκόδειλος.    | τος, άχρειότητος καί μοχθηριας.

αναγκάζονται να uw.vci.s'"'ti*'· ,
■ Ιαλνΐ'Χ .νθρώηου, πολλαίς λέξεις, που δέν μπορούν να .τ,ς
γράφουν τερΐ έλληνικά. , ,

Αύτό είναι σω ,τό , ή γλώσσα τ ο ϋ  λαού θα μένη πάντοτε 
γλώσσα τοϋ λαοϋ, χυδαίΐκη, καί ή άλλη γλώσσα των τσελε- 
πίδων ποϋ δέν ξερουν οΰτε νά τ+.ν γράψουν ουτε να την μιλή
σουν, θά μείνη πάντοτες νεκρ i .

Έ τσ ι χαΐ στήν Ινδοξότερη εποχή τών Αθηναίων ύπαρχε 
f  νυδαίϊχη γλώσσα τού χάτω Λαοϋ καί τών γραμματιζούμε
νων, ποϋ τοΰς θαυμάζομε τώρα, άλλά μιά φορα βγαζοντας

ραίς τά σπουδαία.

Έ π ρ ε π ε
νά πέση δ Πετρέλαιο; γιά νά αΰξγ,θή και ή πούλησις τού_/7α- 
J ^ y f f fd .r t o r ,  άπά έφτά σέ δέκα χιλιάδας τόρα.

Μαχ,άρι νίτ^εφτε χ.αθε ρ.ερα.



*

Α υ τ ό ς
δρυπαροδιάχος καί δχι παπάς χβ0ώς λέει, δ "Ανθιμος Γερμα- 

’ τ0* αΤίου Κωνσταντίνου μέ βρίζει πάλι μ’ ένα γράμμα 
TOO πώς βγήκα άπό τά μαύρα, χαί δτι αΰτόν τόν έχτιμά δλη 
1) κοινωνία ποΰ δέν τόν γνωρίζει άπό ποΰ κρατά ή σχ όλ ια  του 
χαί δτι αυτός δεν μεδγανε, έστω μέ τό νά μέ χαταράστηκε 
τήν ωρα πουχυσε τή μετάδωσι δ χαχοΰργος.

Κα'ι έχει δίχα,ο, γ ια τ ί έγώ δέν είχα χάμμιά ψευτοεξαδέρφη 
«τό σπ ίτι μου, νά μοΰ μαζεύη ψήφους. Ά ε ι  σηχτήρ, γαϊδουρό- 
παπα , χαί λύσσαξε νά φας τά μανίκια σου. Τί μοχθηρόν ζώον 
μωρέ είσαι σύ ; Γιά παπάς χάνεις νά γίνης $ γ ιά μπόγιας στό 
Μπούρτζι; Ου νά χαθής τέρας τής μο/θηρίας χαί πάσης χου- 
Ταμαρας.

Ο ί
πασχοντες άπό τά  μάτια τους άρρωστοι στό στρατιωτιχό νο
σοκομείο πάν νά στραβοθοΰν, διότι λέει, τοΰ; χαυτιριάζουν τά 
ματια  μέ πέτρα ποΰ χαυτιριάζουν τά άλογα, (αΰτό εΐναι τό 
ευχαριστώ ποΰ προσπαθούν μέ τόίο χόπο νά τοΰς μεταβάλουν 
Τα ματοτσίνουρά τους σέ πετσώματα) χαί κοντεύουν νά στρα
φ ο ύ ν .  (Ό χ ι δά, πάντα  χάτι θά τοΰς άφήσουν χαί λίγο φώς I 
νά βλέπουν). τ

Παραπονοΰνται καί γ ιά  τό φαγεΐ, τό όποιο είναι άθλιο καί 
τρισελεε ινό, χατρουλόζουμο, άλλά χαί σ’ αυτό δέν έχουν καθό
λου ίίχα ιο , διότι τόρα δ στρατός ,έχει νηττεία καί χατάλυσι 
ffx ρ ων και εληών καί κουραμάνας μέ ποντικοΰ: μέσα.

Πρέπει νά ηναι ευχαριστημένοι μάλιστα ποΰ δέν τοΰς άφη- 
βαν έτσι κ ετσι σάν άρρωστοι ποΰ εΐναι νά πεθάνουν δλοι άπό 
την πείνα ^νά ξεκαθαριστή καί τό νοσοκομίΐο, γ ια τ ί τόρα ηρθε I 
τό καλοκαίρι καί άρρωστους δέν θέλομε, πάς άρρωστος είς τά 
νοσοκομεία άποθανη'τω.

Αμ ποιός τ άκούει κακομοίριδες τά παράπονά σα;; Νά τά 
£ητε στόν νέο κατή, στόν νέο υπουργό ποΰ θά έρθη ποΰ δέν 
βαχη καιρό οΰτε νά κοιμηθή, δχι νά κυττάξη άν άνθρωποι δά 
«εθένουν η ξεστραβόνωνται στό στρατιωτικό νοσοκομείο, καί 
•α προκόψετε.

° 6
Χαπνοπωλιδες έπαψαν νά τυπόνουν πλέον φιγούρες γιά  τά  I 
Ιϊαχετακια τους, θά νομίζουν, φα ίνετα ι, πώς πρώτο ζήτημα ί

(3) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

6  ΤΕΝ ΕΚΕ! ΜΟΥ.
Β '.

τών έξοδω ν μ ον.
Ε βδομήντα . πέντε δραχμαίς στά χωριά στήν άμαξα 

χαρότσα καί κεράσματα, ποΰ πήγα , είδα, καί άπήλθα καί 
«ρπαξα μια κούρασι άπό τήν δλημερης αΰτή καρροτσάδα ποϋ 
ίμουνα σάν ψόφιος.

Λεκαπέντε δραχμαίς σέ ένα άντιπρόσωπό μου σέ ένα 
χωριό ποΰ ήθελε νά ψηφίση στό Μενίδι, καί οί χωρικοί τοΰ 
αντιπροσώπου μου, ψήφισαν χι αΰτός ροχάλιζε είς υγείαν τής 
βλακείας μου, κουροϋνα στό μεθύσι, γ ια τ ί έκανε τόν κομμα- 
Τάρχη καί κατακόπηκε.

Α έ ν  ξέρω πόσαις δραχμαίς σέ κεράσματα.
Τ ό  καπέλο μου ποΰ μοΰ τό πήρε ένας γιά  νά μοΰ κάνη , 

τόν κομματάρχη στό Λαύριο χαί γύρευε καί τό ναϋλό του', j 
χαί τό βράδυ δέν είχα έγώ νά βγώ δξω, μ ’ έφερε δέ σέ φιλο
τιμ ία , γ ια τ ί μουλεγε πώς είναι τής ντροπής κοτζάμ καμμα- 
Τβρχης μου, νά ηναι μέ ψάθινο καπέλο χιμώνα καιρό.

Κ-α,έ είκοσι δραχμαίς στήν άμαξα ποΰ γύριζα σά /άχα'ς 
,Τα τμήματα, γ ια  νά κανω γοΰστο δίχος δρεξι καί άρρωστος. I

Ποϋ νά θυμοϋμαι τώρα πόσα άλλα ψιλολογήματα.

στη βουλή θά ηναι ή κατάργησις τοϋ μονοπώλειου, γιά τό J  
ποιο ίσως ουτε κ ίν  θά γίνη λόγο; παρά άν τό φέρη ό λόγ01  
και τούτο μονο καί μόνο γιά νά γ ίνετα ι λόγος χωρί; δ λόνο·| 
να γινη καί σαρκα. · Ί

Αμ έχετε ελπίδες, ώς ποΰ νά κόψωμε δλοι τόν καπνό vi 
κλείσετε και σείς δλοι τά μαγαζά σας καί νά πάμε ούλοι κατ* 
οιαδολου όρομου, χωρίς ένα τσιγάρο στό χέρι.

ύ ρ ε ο ι
αδελφοί Μ. καί Ε- Δράκοι ποϋ κάθεστε στή Νεάπολοι, μα- 
«*τα ίς «νθρωποι σεΐ; ποΰ πρέπει νά ίίστε δ τύπος τών καλών 
τροπών νά φαίνεσται αΰθαδέστατοι. Δέν ντρέπεστε νά βρί
ζετε τα κορίτσα δταν περνοΰν καί πάν στό σχολειό τους ;

Μα παιδιαρίζετε άκόμα ; Δέν κυττάτε τά μαθήματα σα; 
μή φάτε κζνένα κανόνι τώρα ποϋ κοντοζύγεψαν fj εξετάσει; 
και Σέρνεται τότε τό κεφάλι σας στό τοίχο ' καί γελοϋν άλ
λοι μέ σάς. ’Ορίστε καί άλλα ζωντόβολα.

Ι Ι ρ ό ς
τόν κ. I. Βερβέ?ην συντάχτην ισόβιον τοϋ Παληανθρώπου χ ά 
ριν τών ΙΙαληανθρώπων καί κάτοχον τοϋ τενεκεδένιου σταυ
ρούς τών άποτυχόντων βουλευτών μέχρι νεωτέρων εκλογών.

Γστερα άπό τό άπανόγραμμα αΰτό νά τ ί γράφει μέσα.
Τό οΰρητήριο ποΰ εΐναι στό σταθμό τού σιδηροδρόμου είναι 

σωστός κοπρών, ή εύωδία του υπερυψούται μέχρις ουρανών, τά 
μουράδια πλημμυρίζουν ώς τήν πόρτα, ή μυΐγες κατά μ ιλλι- 
ούνια βόσκοντας στόν ώραΐο αΰτόν κοπρώνα τού Περαία καί 
απορροφώντας κάθε δηλητήριο δέν είναι παράξενο νά με
ταδώσουν κάμμιά πρωτοφανή άσθένεια κατά τά είδη τής γλυ- 
κόρριζας ποϋ τρέφονται.

Καί δεν ξέρεις αγαπητέ, δήμαρχε τοϋ Πεοαία, δτι ί] μυΐγες 
νά σέ φάν, δτι είναι τά μόνα μιασματικά ζωύφια, καί' δτι μιά 
μυΐγα μπορεί νά θανατώση άνθρωπο ;

Δέν ξερεις ότι στην ’Af/ερική πριν τήν άνακαλύψουν δέν 
υπαρχαν έκεΐ μυΐγες καί άπό μία ποΰ πήγαν έκ :ΐ οί Εΰρω- 
παιοι κατάντησαν καί έγιναν σάν καρδερίνες ; Τέλος πάντων 
δέν εννοούμε νά σέ κάνωμε μυιγοκυνηγό, άλλά τό ελάχιστο

Ι ΐρ ί ίβ δ ή κ η
I ί ί ς  τά  ί ’σοόα που κόντεψα τά  τά  ζεχάσω .

V£ v *  φίλημα ντρανταχτό άπό ένα γερονοικοκύρη ποΰ βγήκε 
I τή νύχτα να μοϋ δειξη άπό άκρη ώς άκρη τοϋ χωριού του ποΰ 
I είχε κτήματα.

 ̂ Α ύ ο  περιστέρια ποΰ μέ τάϊσαν σέ ένα άλλο χωριό, χωρίς 
νά προφτάσω ’γώ νά πάρω οΰτε μιά φτερούγα, έστωντας μέ 

I το να μιλοϋσα περί δια πολιτικών, ένώ οί σύντροφοί μου γ έ 
μ ιζαν τήν παραδαρμένη τους, είχα δμως τήν φιλοτιμία νά πώ 
δταν είδα τό πιάτο εύκαιρο πώς δέν είχα καθόλου κέφι νά 
βάνω τίποτα στό στόμα μου.

Και λίγες τσικουνί-^ες εκει πού πήγα νά ρεμβάσω μέσα σένα 
δάσος καί κάθισα άπάνο> χωρίς νά τό πώ κάνενούς.

Γ '.
'II  μεγάλη  Σδέα μοι>.

Οί φίλοι μου, πριν διαλυθή ή βουλή μουλεγαν, =  Μωρέ 
Γιάννη, άν βάνης κάλπη θά βγής παμψηφεί, καί σοΰ τό δ ί
νομε καί γραπτώς. ϋ ρ ε ις  τ ί ρέμμα, έχεις κάτω ; ’Εμείς 
σοΰ κάνομε τά έξοδα, σ’ άγαπά τόσο πολΰ δ Λαός ποΰ είναι 
άπερίγραπτος ο ενθουσιασμός του. Ά κουμας τ ί σοΰ λέμε.

Τδφερε δ διάολος καί διαλύθηκε ή βουλή παρά ελπίδα πριν 
μοΰ δώσει καιρό δ Τρικούπης νά σκεφτώ τό τ ί ποιητέον.

Η μέραις περνοΰσαν κ ’ έγώ έσκϊπτόμουνα τά εξής κάθε 
βράδυ, δταν ήμουνα στό κέφι.
Λ ~  Ά·ν υποθέσω πώς βγαίνω , δλη δόξα δική μου τότε, καί 
άν δέν βγώ ή μ:σή ντροπή σ’ έμένα έκεινών ποϋ δέν μ’ εΰγα-

3

βάζε νά τόν καθαρίζουν μιά φορά τή ’μ*“* όχι μιά τή 
βδομάδα.

Καλοκαίρι, μωρέ Οεοήλατε, μά ; πλάκωσε, καλοκαίρι μυιγο- 
χαύτη.

( ) ί
φτωχοί έργάται τοϋ Ναυστάθμου έχουν τρεις μήνου; νά πλη 
ρωθοΰν άπό τόν μαύρο υπουργό Ιπ ί τών ναυτίκων καί πάν νά 
ψοφήσουν οί άνθρωποι τής πείνας.

Α ΰτά, φ ίλτατο ι, ναύταις καί έργάταις λέγονται οίκονομί- 
αις τοϋ μεγάλου Πετρελαίΐκου υπουργείου, τό όποιον ειχε σκοπό 
νά σάς κάνη στοκοφήσια, άν έμενε λ ιγάκ ι, άλλά τσαλοβού- 
τηξε στής λάσπαις, άπό τΤίς δποίαις ξεπασαρεμό δέν θαχη 
στή βουλή.

Ρ ω τάτε τώρα, άν έχουν καί αυτοί οι μαύροι ορεξι να φάν.
Μ ' δλα ταΰτα , τώρα ποΰ ηρθε τό νέο υπουργείο, ώς ποΰ 

νά τά καλοβολέψουν, έχετε ελπ ίδα νά ψοφήσετε τής πείνας, 
ώστε νά μή ΰ*οφέρετε κα ί άπό κάψα. ‘ Γπομονή λοιπόν, ώς 
πού νά βγή ή ψυχή «ας^___________

• ο
Διευθυντή; τοΰ Έξωτερικοϋ καπνεργοστασίου τής Σύρας, μάς 
γράφουν άπ’ τή Σύρα, έστωντας μέ τό νά κάθεται είς την πλα 
τεία έκεΐ είς ένα φαρμακείο, καί βλέπει ολημερής μά δέν^ ξέ
ρομε τί βλέπει, μόλις προφθάνει άπαξ τής έβδομα; νά ρίχνη 
καί μιά ματιά στό έργοστάσιο άπό τήν πόρτα διότι <5εν 
βλέπετε' δ άνθρωπος άπό τόν κόπο τοΰ καθισοΰ, έχει δέ δυό 
βοηθοΰς φωστήρα; καί έναν κληδοκράτορα κλητήρα, πουζνερα, 
οστι;, έχει τό δικαίωμα νά πίνη άφορολόγητο καπνό, ό τού 
φόρου φρουράς, γεμίζοντας πρωί βοάδυ καί μεσημέρι τής πουζ- 
νέρες του, άπό τοΰς κόφτοντας καί στή παρατήοησι δίνει καί 
βρισίδι.

"Αμ λ ίγα ις  εΐναι fj μέραις δλων αΰτών καί θά μείνουν μέ 
τή δόξα τοΰ « ρ ώ η ν  καί νΰν τίποτα καί οΰτε ποταπέρνηί.

\   ;----------
Μ π ά ρ μ π α

Έ κεΐ ποΰ μέ έστειλε τό άφεντικό μου άπό τό καφενείο τή ; 
Θράκης νά πάρω 50 λεπτών χαρτόσημο μαβί καί τδλεγα στό 
δρόμο δλοένα γιά νά μή τό ξεχάσω ·,

Χαρτόσημο μαΰρο, μαϋρο.
Νά καί μοΰ κατε^αίνη μιά μαγκουριά στη χατήνα μου *αΙ 

πά^α κάτω άπά κεΐ από τήν πλάτη ποϋ κωλοκόφτηκα, κα ί 
μόλις πορπατώ τόρα καλλίτερα άπό πρώτα κα ί S ; ήμαι χα ί 
ψόφιος.

Καί ποιός μοΰ τήν εδωσε τήν μαγκουριά ; *0 Στεφανίδη*
ό άχρειόγλωσσος, νομίζοντας πώς τόν έβριζα ένώ έγώ οΰτε 
κάν τόν γνωρίζω. Νά άπαγορευτή παρακαλώ η μακροΰρά του.

14ων. Γ ενα ρ ά κ η ς
χρονών 12 καί πονώ άκόμα.

Σ ψ .  Πα.ΙψίΎθρώχου. Στάσου ντέ νά οίκοδομκθή δχι πλέον 
τό φρενοκομεΐον τών τρελών, άλλά τών γεροξετουάριδων.

Χ ύρα .
Έ ν α ; παχΰς χρυσογάδαρος Πετρίτσης, τόν όποιον δ ΧοϊΛάς 

μας γιά  νά φανή Χοΐδάκι τόν άφησε νά ζή , μάς ξέβρισε, γ ια τ ί 
τρεΐς φοραίς η άπάνω Σύρα ΐίθελε νά τόν βγάνη βουλιαχτή* 
δπως καί τώρα, καί πέτυχε άπό τά  μαύρα. ’Ορίστε βουλευ-, 
τής, ορίστε μάτια  μου, ορίστε υβριολογος, ορίστε τζόγια μου.

Σ ψ .  Οα.Ιηα^θρ. Κάθε άπελπισμένος καί τενεκές έχει κα ί 
ένα λόγο πάρα πάνω καί εΐναι άξισυνέριστος καί δτι καί άν 
σάς εΐπε, σάς τά εΐπε στήν φοϋκά του άπάνω . Δέν ρωτάτε 
εμέ ; Βρίζω δλους τοΰς ψηφοφόρους τής ’Αθήνας μέ ένα καλ*- 
μέρα καί χειρόπιασμα.

Καί άφοΰ βγάζει, δηλαδή έχει τήν φαντασία πώς βγάζε» 
καί ή άπάνω ’ Σύρα βουλιαχτάς, δέν έστελναν κάνένα χον- 
δρογούρουνό τους, άπό κείνα ποΰ είχουν άπολυτά στοΰ; δρό
μους, γιά  νά καθαρίζουν τά αναγκαία , τιμή στά μούτσουνα 
τω ν, ποϋ άπολάν άπό πάνω άπά τα  σπητια τους, ποϋ εις 
τρόπον τινά μπορεί τινάς νά τήν μπ^ τήν άνω Συρα, σκατο- 
Σύρα.

Ά φίνομε τά χαχασμαρίσματα ποΰ έκαναν στόν καιρό τοί> 
Χοβάρτ.

Αΰτοί δέν εΐναι έλληνες, καί άν εξακολουθήσουν τόν ίδιο 
μιταλόδοξο δρόμο καί άντεθνικό πρέπει νά τοΰς γράψωμε Βε* 
ρουτιανοΰς, καί θά ληφθή φροντίδα νά τοΰς άπαγορευτοΰν τ^

ναν. Ά λλά  βγήκα. "Ο Λαός θά περιμένη ν ’ άκούση^ τον πρώτο 
λόγο μου ένθουσιωδώς χαί επειδή μοΰ κόλλησαν πώς εν ς ρω 
ελληνικά, θά τόν βγάνω  σέ βαθειά ελληνική γλώσσα.^

Λοιπόν άρ/ισα κα ί τόν σύνταξα σάν τόν Δεληγιωργη που 
(«λετοΰσε δυό μήνους γ ιά  νά βγάνη ένα μονάκριβο λόγο και 
.τόν μπέρδεψε κ ι’ αΰτόν.

Καί ίδοΰ ή άρχή του.
Ά νδρες εξ 'Ελλάδος βουλευταί καί φ ίλτατα  άκροατήρια, 

(μπράβο έκ τών άκροατηρίων καί θαυμασμός απο *οΰ, βουλιαχ 
τάς, έτσι συμπέρενα πώς θά γινότανε στά π ρ ώ τα  λόγια μου).

Έ γώ  μέν, ώ άνδρες, ίδ η  βουλευτής τής κοινής _πατρίόος 
κοινός ειμί καί πάρειμι έν τώ  βουλευτηρίω τούτφ τών κοινών 
τής πατρίδος άγρυπνος Ά ργος. (Φωναί άπό τά  ακροατήρια, 
Δέν θέλομε ελληνικά, δέν τά λές καλά, έγώ δμως αφο6α εξ
ακολουθώ). y ~ α 1

Βαρείς έπ ί τής πατρίδος έπικάθητο μέχρι τα νυν βαρέως 
τά στέρνα της π ιέζων, δ άγριος Ε φ ιά λτη ς , ήδη ανέτειλε ζωο
γόνος ή αύρα τοΰ έαρος ή μετ’ αυτής άνέστη καί η πατρις.

Ό  άνήο ούτος, δ έκ Μεσολογγίου βουλευτής υπερφίλαυτος 
ών καί κακός, κακώς τό τής πατρίδος σκάφος ΡΡαΧ.ων
ώθησε καί μικροΰ δεϊν συνέτριβε τοϋτο, άν μ-λ, ημείς σωτήρες 
καί άρωγοί έρχόμεθα αΰτοϋ. ,

Καί κυμαινόμεθα ήδη καί κλυδονιζόμεθα εις πέλαγος αχα
νές, έν μέσω χρεωκοπίας, δωροδοκιών, έκτακτων θεσεων, μι 
ββάρνων ονταρίων, δωροληπτών ποσαπέρνιδων, στρατιωτων 
πείνασμένων, καπνοφαντών, ρωπαλοφόρων, σπιούνων, ωτακου
στών, καταπιέσεων, φρικαλεωτήτων, φόρων άφορήτιον.

ΛΙία fu r t )  άχο  χά ιω . Μά κατηντησες αφόρητο;.

Έ νώ  έ^χοΛονθώ. Τόν μέν άνδρα τόν τετολμηκότα διακό- 
ψαΐ, καί έν τή ρύμη τής έμής ρητορία; άποσκορακίζων εις κό
ρακας, κατέρχομαι τοΰ βήματος ίνα είς τά πεδίον τής τιμής 
μετρηθώαεν.

ΙϊοΛΛοί. "Οχι νά μή κατεβής, μίλα ίσα με το πρωί.
Έ γώ . Ό χ ι θά κατέλθω , καί γαρ συνεταράχθην σφοόρα 

καί τάν ροΰν τής εΰφραδείας μου άπώλεσα.
ΓαβριηΜΛης (άπά τά θεωρεΐον τών δημοσιογράφων). Πγές

έ'να κατοστάρι νά τόν βρής. , . Τ ,
Έ γώ . Εΰτελές ήγοΰμαι περί οίνου λαλειν ν. και ουτος εφραί-

νει καρδίαν ανθρώπου· ^
ΚαμχονρογΛονς  (άπό τό θεωρείο καί αΰτός). Νά τόν άντ.- 

κρούστς, διότι πίνω κ’ έγώ καί ροϋ τό χτύπησε στα μούτρα 
στήν ’ΛχρόχοΜ του, μ* εχων τ ι νά μοί προσάψγ.

Γ αδριηΜ δης. Τάν χακός σου, Ε ίλωτα.
Καμπούρογ-Ιουη. Είσάι γάδαρος καί ποσαπέρνης. 
Γ αβρ ιηΜ ης . Έ γώ  ; Ίδοΰ λοιπόν ζακχαιε βαρελοειδη κού-

νικλε μιά παπαλια . . . ,
ΚαμχούρογΛ ονc. Αΰθάδη θά σέ κα τα γγε ίλω  χαι μάρτυρες

δλη η βουλή. ,
Τσακόνονται χαί θέλουν νά δαροΰν εις τρόπον ωστε αναγχά- 

σ-ηκα τότε κ’ έγώ  νά κατέβω άπό τό βήμα γιά  νά τους η*υ· 
χάσω γ ια τ ί καί οί δυό φίλοι ε ίνα ι, καί αΰτά σκεπτόμενος απ*
χοιμήθηΧ*· , „ , .

Μεθαύριο θά σάς ’ πώ πώς άνακυρήχθηκα, από οπου αρχΐ; 
ζουν ή σειραί; τών γελοίων καί ά ίτε ίω ν καμωμάτων που μον 
συνέ^ηκαν.
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Γο αποτελεσμα τοΟ [Λεγάλου Γκυλοζχυνα.

Ιλάχυχτο τά  γουρούνια του; γιά νά τά τρών δεινο ί τά δσα 
|ϊ,παλκονοθεν κάνουν.

Ά θ λ ν τ .
toharov τούς άντιμούτσουνού; μας. Τέλος πάντων στείλε καί 
συ να της πάρης.

'■'νας
«απας τής Ά γ ία ς  Αικατερίνης στή Σμύρνη μά  ονομαστός τήν 
Λαμπρή σκότωσε gvajΓγάττό καί 'Ον έ -αγε, γιατί, λέει τοϊί 
«λεφ τε  τής πριζόλες.

'Ορίστε παπδς, θεοήλατος, π*™ ? τραγογένης καί άπό μό 
»θ; του. Γ. Γ : 1

Σ . Π α.ΐτ ,α ν ί,άπο» . Έ π ϊρ ε μάθημ*;άπό τόν Στεφανίδη μ α ' 
πού κρεμασε τόν γάτο του άπόξω άπό τό παράθ,ρο του καί τόν 
«Λεονε.Μά τέλος δέν μπορεί νά σχηματιστή χαΐ γ ι ’ «ΰτόν έ'να 
οπουργείον έπί της μαγκούρας ;  ίΐοϋ νά τό είξίρε πώ ; είνε δ 
παπάς σας γαττο αυτού κατά τήν Λαμπρή νά ερχότανε καί 
έκεΐνος καί τούς κάνατε κολέγιά, μαζύ μέ τή βλακεία σας.

Γ ίά
τήν Ά ν α  εϊστε.μασχαραδες αυτά που μάς γράφετε. Κτήνη 
πού δέν θά βάνετε ποτέ γνώσι νά σηκώνετε καί τό κεφάλι σας 
ΥΙγο  παοα πανω σε ενδιαφέροντα ζητήματα μόνο κάθεστε καί 
|ίδς μ ιλάτε γ ιά  "Avatc καί παραμάναις.

Ά μ  θά ξεκαθαριστούν αΰτά , γ ια τ ί τό παραξυλώσατε μέ 
τήν κάθε ανοησία σα; νά φορτώνεστε στό κεφάλι μου..

Κουκουβάγιαις.

Ε*ωτοΟμ.ε
τους ενορίτες τού άγιου Δανιήλ νά μάς™ποϋν πγοί εΐναι εκείνοι 
βνομαστικώς πού βγήκαν καί μάζοβαν παράδες γιά  τήν οίκο- 
ίέμή  τής εκκλησίας, γ ια τ ί πολύ ενδιαφερόμαστε, γ ια τ ί μάς 
ίγραψαν πώς μαζεύου παράδες χωρίς νά μάς λένε καί τά 
βνόματα τών ποσαπέρνιδων, Ινω κανένας άνθρωπος δέν κουνή
θηκε ώς τώρα.

Ά ρ α  συκοφα σί».

" Α λ λ ο ς
ΐ:άλι αντιπρόσωπός μου πήγε καί ίγ α γ ε  στό ξενοδοχείο τοϋ« ι ■* ι ι ·  Λ. ^
Μάνέτα στού Βοργιά τή βρίσι μία καί 85 , ώστε νά. τά πε- 
ιάσω και αΰτά στά έξοδα. ’ Αμ πάμε έτσι δέν ξέρομε άν θά

ψΜ; ιέθάσουν νά -^ληρόνωμε μέχρι δευτέρου αΐώνβς καί μετά

i  μιύρνη.
Αξιότιμε κύριε συντάχτη. Μεταξύ τών πολλών ίπεο  γρά

φετε εν τη ημετέρα έφημερίδι καλόν θά ήτον ή δυνατόν νά 
καταχωρητε καί μέρος τών π ο λ ικ ώ ν  πραγμάτων τών ξέ
νων κρατών καθοσον οί έν τή Α νατολή πάντες έναγινώσιουσι 
μόνο την ημετέραν εφημερίδα καί έπιθυμοϋσι νά γ νω ρ ίζ ι^  
καί τ ί συμβαίνει καί είς τόν έξω κόσμο Α. Κ.

Σ .Π α .Ι . Τό είχαμε ΰ π 'ό ψ ια ΰ τ ύ  τό κάμωμα τοϋ γραψί
ματος των εξωτερικών καί ενεκα τών έκλογών κόπηκε ή ίδέα 
καί θα αρχίση τώρα νά τήν ξαναβάνωμε, ^ α τ ί  παρανόντρι 
ναν τα εξωτερικά. 1 r ρ

τά κορίτσα πού είναι κεϊ κοντά στό Νέο Κόσμο τού Π δ-ν

ιζr'irL · **»*'··*« —πλέον αηδία  ̂μ αΰταίς της «νοησίαις σας καί θαυμάζω καί 
ίδιος πως της βαζω,η θά πή πώς είμαι πιό βλάκας άπό σάς.

F t *
της δυό υπηρέτρια ίς πού μας γράφετε πού εΐναι στό Κολονάκι 
όέν τυπονοντα,, καί εΐναι αίσχρές έκεΐνος ποϋ οΰτε ττν  υπο
γραφή του τόλμησε νά βάνη. Κάνετε κοπελούδια τή δουλεία σα; 
καί μη σας μέλλει αν σάς κακελογά s κόσμος.

Λ  4χα
τά κούτσουρά * ,«  ποϋ φύτεψαν στόν δρόκο τού Σταδίου πάν 
να αποκουτσουριαστούν άπό νερ4. Κρίμα στά τόσα έξοδα.

’’ έ ν
είναι ανάγκη νά μάς καταβρέχουν τούς δρόρουν άπό τά με
σάνυχτά, ωστε ό'ταν ξημερώνη νά ?v«t στεγνοί. Μά τι κου j 
ταμαρα παλι είναι αΰτή.

Ε *ς
το τυπογραφείον τού κ. Αναστασίου Τρίμη τυπόνονται νεκρο- 
*ημα έπ ί έκλεκτού χάρτου τά πενήν-α 5 δραχμαί; τά εκατό 
8 όραχμαίς καί γίνονται στή στιγμή.


