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Π Ο ΛΙΤΙΚ Α .
Ό χ ιν

ανάλαβε τό νέο υπουργείο την εξουσία δπαρχαν σέ δλα τά 
ταμεία τοϋ κράτβυ; μόνο 86 χιλιάδες δραχμαίς, ποΰ δέν πρό- 
οτασαν νά ξοίευτοϋν κ ι’ αΰταίς γ ια τ ί της είχαν οί άρπάχτο- 
ps; «τά χέρια τους καί τάς εμπορευότανε γ ιά  νά αδξγίσουν τά 
έϊοία τοΰ κράτους.

’£ β υα τή Ο ΐ)κ «ν
διάφοραις έπιτροπαίς γιά νά εξελέγξουν τήν κατάστασι τών 
υπουργείων καί τί σπατάλαις φανεραίς καί μυστικαίς έχανε ο 
Πετρέλαιος καί ρήμαξε τό ταμείο, επειδή δμως άρχισαν πρό- 
!μ* ή κάψες, δέν είναι παράξενο νά αναβληθούν γιά τόν χει
μώνα.

‘ Λ λ λ « $  ,
πίλι έπιτροπαίς συσταίνονται άπό ταβερνιαρέους οίνοπώλιδες, 
χρ*βοπώλιδες, καπνοεμπόρους καί λοιπά γιά νά φτειάσουν τό 
κατέβασμα τών φόρων τοΰ Πετρελαίου, ώστε μπορούμε νά ποϋμε 
*«ς ζοΰμε στήν έποχή επιτροπών έπί έπιτροπών, είς τρό
μον ώστε, φαίνεται πώς έχομε δλοι άνάγκη άπό επιτρόπους καί 
4 καθένας μας χωριστά.

T̂VΤ:τρά̂ ·< ό Πετρέλαιος είχε τήν μεγάλη τιμή νά έπισκεφθή. 
Τ« γραφεία τής φιλινάδας Ά χρόηοΛ ις, ί) όποία τδχει κρυφό. 
Χ*μάρι. "Αμα δέ ποΰ έφυγε ό Πετρέλαιος, τήν άλλη μέρα 
(Χ̂ ές δηλαδή) ή Ά χρόπο.Ιις  προσκαλο,ϋσε τόν βασιλέα νά 
®ω«η έλλο γο  τών γραμμάτων τής 1506 λίρες ποΰ τοΰ-
4ωσ«ν οί ομογενείς στό 1881 γ ιά  τόν πόλεμο, π ιάγμα  ποΰ 
τ4 είχε γράψει άπό τόν καιρό τοϋ Νώε ό //α.ΙτιάΥΡρωχυΐ καί 
ί1*; τό θυμήθηκε τώρα ό Πετρέλαιος νά μάς τό ξεφορνίσή μέ 
Μσα τής Άχρό.χοΛις, μόνο καί μόνο γιά  νά έκδικηθή τόν 
“«σιλέα.

Τί μοχθηρό ζώον. Βρέ, μουγκόλε, τόσιι χρόνια γ ια τ ί δέν

τής θυμώσουνα αΰταίς τής λίραις ποϋ ήσουνα καί πρωθυ
πουργός ;

Δέν ντρέπεσαι, κακομοίρη/ ποξίχπλέο.ν δέν ξέρεις τ ί σού γ ί 
νεται, καί τ ί κάνεις, καί τ ί  λες, καί πώς. δέν. τής γύρεψες 
κ ι’ αΰταίς αγάπη μας, γιά νά φέριρς τό διαβόητο ίσοζύγιό 
®ou· ; . . . . :  · :·. . .

Τώρα καί άν είχε σκοπό νά τής δώση ό Βασιλέας, δέν τ>ς 
δίνη καί νά σχάσης.

"Επειτα μάς χρειάζονται γ ιά  τόν πόλεμο τής Μακεδονίκς. 
Κορόϊδο.

ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ.
Π ρ ώ τ η .

Τό φαγεΐ τοϋ νοσοκομείου τοϋ Ευαγγελισμού είναι υπέρλαμ
προ καί λάθος τό κατηγορήσαμε μΤνο’ πού δέν τό ίδαμε ουτε 
στόν ύπνο μας, μόνο δέ ή διευθύντρια δΐί^νει τά νοικοκυρο- 
κόρντσα χα ί μαζεύει τής δούλες, πού κάνουν μέ τόν βοηθό τοϋ 
Μακά τό ανάστα ό θεός, (διότι άκόμα δεν σαραντάρισε), ώς 
πρός τόν θυρωρό, ψέμμ?τα γράφηκε, πώς-χουντά τής γυναίκες 
δσαις πάν νά δοϋν τούς Αρρώστους των, διότι άπεναντίας *a l 
άπό ίίνα φράγχο τή : »έρνει χαι δσα^ς- πάνε άρχίτερα τής διο
ρισμένης ώρας τής μπάζει στά θεωρεία κρύ-τήί .σιδερώνει καί 
ίσως τοΰ. Ό λα  λοιπόν αΰτά δέν αποδείχνουν παρά μιά με
γάλη δραβτηριότης, δλων α ίτώ ν  τών μούτρων καί ίκανότης 
σύν μαζύ.

Λ £ ΰτ< ρη.
Ό  νέος μοίραρχος τής χωροφυλακές θέλίι τοί>ς χωροφύλα - 

κάς του ζωσμένους καί· σφιχτά άπόξω νά φάινώνται τζέντελ- 
μαν, ένφ ι.ρώτα ζωνόμενοι άπό μέσ« μπορούσαν νά ξανάσέ-
νουν καί λίγο. θ ά  τοΰ»ί σκάση;, μ&ρέ θεοήλατε, 'τοΙ»ς άν 
πους μ ’ αΰταίς τής κάψες ποΰ άρχισαν, έγώ λέω μάλιστα5 νά 
τοΰς βγάνης καί τά 'σπαθιά γ ιά  ν,ά περπατοΰν πιό ελεύθερα 
καί διασκεδάζουν καί τ/ιν πεινά τούς.

Μά. χάθε £νας κχί μέ τής. παραξενάδες του στής καμπούρες 
τών άλλων θά ξεσποϋν; Γλυστρίδα.



Τ ρ ίτ η .
Ό  αστρονόμος τής Κόρινθος με 4 παιδιά έσούφρωσε μιά ’ Ιτα 

λίδά καί τήν πήγε σέ μιά έξοχή καί έτβι είναι άνήθικο τό συμ
βάν, «αί πήρε καί τή γυναίκα στό λαιμά του καί πρέπει νά 
γραφή καί εις τά διάφορα τ ι ς  ' ΕφηβίρΙς τοΰ Κορομυλά. Νά 
αστρονόμος πού ξέρει νά φΆ άη τήν ξένη περιουβία καί κατα- 
μόναχος μάλιστα.

Ί  ετάρτη.
Στόν Περαία στό κατάστημα τοΰ Ν. Χρηστοφίδη ευρίσκε- 

τα ι Ινας μπάρμπαΓιάννης τσάκονα; ψωμοπώλης καί προσκαλά 
δλους τοΰς άρτοπώλιδες σέ συμβιβασμό μέ σκόντο 20 τοϊς 
εκατό. Ά ν  τΫίς κάνει έκατό δεχότουνε δλοι καί χωρίς συμβό
λαιο. Και ποΰ νά σφίξουν rt κάψες.

Π έ ^ τ η .
Μάς γράφουν άπό τή Λαμία νά συμβουλέψωμε μία κυρία 

ποϋ κατοικα στή συνοικία τής Πλάκας έκεΐ νά μή κοροϊδεύη 
τοΰς ανθρώπους ποϋ περνοϋν άπό τό σοκάκι της, διότι είναι τής 
ντροπής της. Λοιπόν κυρία αδιάντροπη βάνε ντροπή, ποΰ δέν 
ντρέπεσαι καί σΰ συχαμένη.

"Εκτη.
.i-τήν άπάνω Γύρα οί παπάδες είναι δλοι καλοί καί μόνο ό 

παπά Λάζαρος καί παπά Γιουζέπος ξεμεροβραδιάζονται σ’ ένα 
σπ ίτ ι ποΰ εϊνε στό βοριά. Τό λοιπόν, επειδή κατάντησαν τής 
άηδείας καί σκάνταλο τής κοινωνίας, έστω πρός γνώσί τους,δτι 
άν δέν σωφρονιστούν καί δέν κάνουν τά παπαδίστικά τους δπως 
πρέπη, χωρίς νά τοΰς πέρντι κ ιν ε ίς  χαμπέρι, θά τοΰς βάνουν 
«τόν Πα.Ιηάτ&ρωπη, ώς καθώς καί δ παπά Λινάρδος, ποΰ δέν 
ξέρομ* π ά λ ι κ ι’ αυτός τ ί διάολο κάνει μέσα του. Νά παπά
δες, γ ιά  ν’ αγιάσουν.

Έ β δ ο μ η .
>!τή Λαμία ό γεροξεκουτιάρης Λ. . τρελάθηκε μέ μιά Ά θη- 

ναίισσα τσαγκάρενα, καί δλο λοϋσα θέλει πάλι αΰτή ή εΰλο- 
γημενη νά κάννι, καί ζηλεύομε έμεΐς rj άλλαις ποΰ εβανε φό
ρους ό Τρικούπης καί δέν έχομε νά κάνωμε καί μεΐς, καί αΰτά 
ποΰ σοΰ τά γράφω είμαι γυναίκα καί νά τά τυπώσης τό γρη*

(6) ΤΠΟΦΤΑΛΙΣ

Ο ΤΕΝΕΚΕΣ ΜΟΥ.
3ΕΤ.

ΠολιχιχαΙ συζητηοεες.
Κάθε βράδυ λοιπόν άπό σουρούπωμα ήλιου άρχιζαν ή κατα- 

ναγκαστικαίς βεγκέρες μου, ό ένας έμπαινε καί ό άλλος έβ
γαινε σάν δικό τους σπ ίτ ι.

Κάθε βράδυ έβλεπα καί νέα μούτρα ποϋ ερχόντανε νά γνω
ριστούμε άπό κοντά καί τά ποΰμε καί λ ιγάκ ι.

συζητήσεις ήτανε διαφόρων ειδών καί σπουδαιοτήτων 
κατά τά άτομα ποΰ είχα νά κάνω.

Έ νας φαναροφδρος τής δημαρχίας μοϋ παραπονιώτανε πώς 
ίμ α  ποϋ βγώ μέ τό καλό, νά μιλήσω στή βουλή /ά. τοΰς αυ
γατίσουν τό μισθό, γ α τ ί δέν μπορούν νά ζήσουν, καί νά τοΰς 
κόψουν καί λίγο μακρύτερα τά πανιά ποϋ φοροΰν άπό πάνω 
τους γ ια τ ί φαίνονται σάν καμιλαρτζίδες.

Τρεις αμαξάδες άρχισαν σπουδαία συζήτησι γιά τήν κατα- 
«τροφή π^ϋ τούς έφερε ό Τρικούπης μέ τοΰς σιδηροδρόμους 
χαί έχουν κεσάτια.

—  Οί σιδηρόδρομοι, έλεγε ό ένας άπ’ αυτούς, είναι γιά 
μακρυνά μέρη, έδώ στά χωριά είναι μιά περιττή πολυτέλεια, 
ΧϋΙ κρΓμας τά κάρβουνα ποΰ καίνε άνεβοκατεβαίνοντες μέ

γορώτερο μπάς καί συμμαζευτούν. Πολΰ καλά, μάς έδ<«ίε. 
τώρα καί σΰ καί καταλάβαμε, καί δέν ίγ ένετε  μέ τά πο-ο. 
κάμισα δξω νά κάνετε κα) φιγούρα καί νά δείξετε καί άοελει*.

Ό γδ ο η .
'Ο Γιάννης ό Κοκκινόπουλος άπό τή Σύρα καί αΰτάς, ^  

τογράφος άνθρωπος καί μάλιστα τουρκομερίτης, μας γρά^ι 
πώς συντρόφεψε μέ ένα διάολο ξυδάτο ποϋ έχει μιά έπιγρα. 
φάρα καί λέει πώς είναι φωτογράφος τοϋ Βασιλέα καί τόν 
έφερε σοΰλφ καί βερεσέ τόν άνθρωπο, καί τουκανε καί κατά. 
σχεσι τά ροϋχά του καί τοΰφαγε καί 20 δραχ. τοΰς κό—ους 
του, καί είνα ι, λέει καί ένας αγιογδύτης ποϋ δέν ξέρει κ*. 
θόλου τήν τέχνη, καί γ ι ’ αΰτό θύμωσε δ Γιάννης μ ας καί 
πήγε καί εργάζεται στού Βενιέρη πρός έκδίκησι;.

Τώρα σΰ μικρέ φοιτογράφε τής Μεγαλειότητος δέν eyει; 
καί λίγη ουνείδησι άπάνω σου, νά μήν άδικάς τόν άνθρωπο.

Τί γουρσούζης είσαι, επειδή σ’ έφαγαν τά κεσάτια ξεφορ
τώθηκες στον φουκαρά τόν Κοκκινόπουλο, καί θά σοϋ βάνη, 
λεει, καί κάτΙ άλλα ιδιαίτερα, ποϋ τόν έβαζες καί φύλαγε 
τήν μπόρτα.

Δό; τον, αδερφέ, τά λεπτά καί τά ροΰχα, φτωχό άνθρωπο 
ποϋ βρήκες καί σΰ νά κερδοσκοπήσης. Έσΰ δέ Κοκκινόπουλε, 
νά ιού κάννις μιά καταμύνησι πώς τοΰμαθες τήν τέχνη καί 
έτσι μπατάρετε.

’Έ ννατη.
Χτές πέθανε στόν Περαία κεΐ κοντά στόν σταθμό τοϋ σι

δηρόδρομου ένας φτωχός καί τόν θάψαν τέσσερες yu-ρίς παπί 
σάν σκυλί.

Στήν Εΰρώπη υπάρχουν έταιρίαις τοϋ προστατεύουν τέ 
ζώα, νά μή τά βάζουν πολύ γομάρι άπάνω καί νά μή τά 
δέρνουν καί οΰτε νά τά ζεύγουν δταν είναι άρρωστα, εδώ κα
ταντήσαμε χειρότεροι καί άπό τά ζώα, άφοϋ σάν ζώα μα; 
θάφτουν.

Φταίει καί ο Δήμαρχος ποϋ δέν διάταξε νά πάη ένας πα
πάς από κοντά του, άλλά πρό πάντων φ τα ίε ι καί κείνος ποΰ 
τόν είχε καί πέθανε μέσα στό σπήτι του καί δέν ράϊσε r; 
καρδιά του νά πάρη ένα παπά γιά  τή ψυχή του.

Έ τ σ ι θά τόν θάψουν κ ι’ αΰτόν.

δσα>ς μυΐγες προφθάσουν καί πλοκάρουν. /Αλλά καί δουλειά 
άν κάνουν, πάλι είναι μιά καταστροφή γιά  τήν φτωχολογιά, 
ποϋ θά μάθη στή πολυτέλεια νά ταξειδεύη μέ τοΰς σιδηρο
δρόμους, ένώ μέ τά κάρρα ερχότανε άπό κάθε χωριά καί μέ 
20 λεπτά ναϋλο καί έβαζαν καί πράγμα μέσα.

—  "Ασε ποϋ ενώ δουλειά δέν κάνομε, έλεγε ό τρίτος, μ.άς 
γυοευουν καί διόδοια, ένώ πάμε καί ερχόμαστε άδγιοι. Αύτά
είναι τό λεγόμενον ντούμπλ  καί νά μάς συμπαθά ή κυρά,
αλλα b λόγος τό φέρνει. Τό πιστεύεις, άφεντικό, νά καί οί 
τρεις μας έδώ ποϋ μάς βλέπεις κάτσαμε σήμερα νηστικοί γι* 
νά θρέψωμε τά ζά μας, καί συλλογιζόμαστε τό πρωί πώς δά 
τά ζέψωμε γιά  τά χωριά χωρίς κριθάρι.

— At μά άπό ’δώ τ ’ άφεντικό ξέρει άπό φτώχια καί χωρί; 
νά τοϋ τό ποΰμε θά μάς δώση νά οϊκονομηθοϋμε, άλλά έκεΐν» 
είνα ι, ποΰ θά σέ παρακαλέσωμε, κουμπάρε, πρώτος σου λόγος 
στή βουλή ποϋ θά κάνης, νά ήναι γ ι ’ αυτόν τό τέρας τό Πε
τρέλαιο, ποΰ μάς ρήμαξε παοανομοϋντας ολοφάνερα, γ ια τ ί οι 
σιδηρόδρομοι διόδια δέν πληρώνουν, καταστρέφοντας τά κάρρ*> 
καταστρέφει καί τα άλογα, καί μάς καί τήν βιομηχανία ποϋ 
έπαψαν νά κάνουν κάρρα πλέον οί νοικοκυρέοι.

—  Καί τώρα στοΰς μούστους ποϋ μπαλονόμαστε λίγο, θ* 
τάν κουβαλούν ο( σιδηρόδρομοι. Αΰτά είναι σάν νά μάς θέτ'4 
σέ διαρκή άπεργία. Πρέπει νά άπαγορευτή b μούστος στοΰ? 
σιδηροδρόμου;, καί αΰτά νά φωνάξης στή βουλή.

’Απάνω στή κουβέντα, άκούεται διαδήλωσις στοϋ γείτονα 
μου τού κ. Κυριάκού τά σπ ίτι άποκάτω, καί ό κ. Κυριάκός vi 
τοΰς βγάζνι λόγο περί Μακεδονίας.

3

Αΰτό, κύοιοι, λ έγετα ι, φιλανθρωπία εις τήν Ε λλάδα , καί 
*ώς δέν τόν έδεσαν τόν μακαρίτη μ ’ ένα σκοινί νά τάν ρί
ξουν στήν θάλασσα ποΰ ήτανε πιό κοντά, πάλι θαύμα είναι.

Μ . / Λ . %  ̂ <Έ κανε δμως καί b μακαρίτης ένα λάθος, γ ια τ ί άφοϋ τόν 
ν ή γ α ιν α ν  ο: τέσσεραις έρνμο, δέν μέ ειδοποίησε νά τού ε- 
;τελνα ένα παπά. Μχ νά  έτσι είναι ποϋ δέν φροντίζουν καί 
ιί πεθαμένοι γιά τοΰς εαυτούς των καί έχουν παράπονα έ
πειτα οί ζωντανοί.

Αεκχτη.
’Από τή Χαλκίδα. Έ δώ  έχομε θέατρα, καφέ σαντάν, μου- 

σικαίς καί οργανέτα χωρίς νά βλέτωμε τά χάλια μας, δτι ε ί
μαστε οί πιό τενεκέδες.

Στό θέατρό μας γαλλίζουν ήγουν σας είναι δλο ντεκολτέ 
μέ τοΰς βυζου; δξω καί μόνο ί) ράγες ποϋ δέν φαίνονται καί 
μέ κάτι κοντά φουστάνια ποϋ ράβονται τα πανταλόνια τουςφ9
άν κάθονται είς τά .γόνατα  π^ϋ είναι τά κεντητό πανταλο- 
άκι, καί ή κόντρα πρίμα καί έγια λέσα τρέλανε τάν ξεκου

τ ι ά ρ η  τόν πατέρα,πού άπό τό χόντρο της μπορεί νά τόν μπάση 
ολάκερο μέσα στό πόρτ μονέ της.

Στό θέατρο ισάκις φοραίς κάνουν κωμωδίαις έλληνικαίς, τύ 
φλα ις νάχη b Περικλής καί Φασουλέτος. Τέλος πάντων είμα- 
ατε έξωλέστατοι καί προωλέστατοι.

Ση/ηωσις Πα.1τια,> θ^ώπον. Ή  Χαλκίδα σας έχει τά πρωτεία 
ώς πρός τήν ξετσιπωσά τών γυναικών σας, καί δσα καί άν 
τής γράψωμεν άφοϋ σηκόνουν τά φουστάνια τους ώς τά γό
νατα, εΐναι νά τής λέτε :

— Ά σ τ ά  καλέ καί μάς λίγωσες.
’Αλλά δέν βάζουν γνώσι δσα καί άν τής λέτε γ ια τ ί πήραν 

τή κάτω βόλτα. Ά  Χ αλκίδα, ά Χαλκίδα, κάπου ήσουνα καί 
σ’ είδα, καί έπιστρατία πάλι, θά σάς βγάν’ ά « ’ τό κεφάλι, 
δσαις έχετε μυαλό, κλούβιο τε καί νερουλό.

σαν
νάκ

Έ νδεκάτη.
Ή  υπηρέτρια ποϋ είναι στοϋ Ροίδου τά σ τ ίτ ι 55  χρονών 

γυναίκα κάνει άταχτα μέ τής {.πηρέτριαις ποϋ μαζεύει στό 
σπίτι της καί κα-ηγορά >·.αί τοΰς νέους.

Σπουδαΐον κ ι’ αΰτά καί άς γραφή είς τά χρονικά τής- 
Ε λλάς, ή καλλίτερα στήν Πάπισσα Ιωάννα τοΰ Ρυΐδουμας»

Ι ω δ ΐ χ ά τ η .
*0 Άναστάοης ό Πρωτοπαποϋς δέν σώνει ποϋ άφίνει τά 

παιδιά του νησ-.ικά άλλά καί τά βρίζει, καί όέν συμμαζεύεται 
καί στό σπ ίτ ι του, καί είναι καί κάτι άλλα π·,ϋ δέν λέγονται.

Νοικοκύρη; άνθρωπος, ρέ, είσαι καί δέν ντρέπεσαι. Τί νά 
σοϋ κάνωμε μωρέ, ποϋ δέν έχεις άνθρωπο νά σέ διοικήση κι* 
άπέ τά λέγαμε.

Σημ. ίΙ<χΛτ)ανθρ. Αί τώρα μή μαλλόνετε συμπεθέροι άνθρω
ποι καί σάς μαθαίνει καί b κόσμος.

Λ. ε χ ά τ η  τ ρ ίτ η .
Ό  φίλος Σ*.εφάκος ήγουν Στίφος, ό δήμαρχος Λαυρίου περί 

εξ χιλιάδων δραχμών ποϋ έχει έλλειψις καταγγέλθηκε άπά 
τής 5 Μαρτίου καί ώς τώρα τίποτα δέν έγ ίΐνε , καί τά χρή
ματα είναι τής δημαρχίας καί παρακαλάται ή Νομαρχία νά 
δή τ ί γ ίνετα ι αΰτή ή βρωμοδουλειά, καί νά μή τήν κοροϊδεύη 
ένας μπάομπα Στέφο:, οΰ fj μαρτυρίαις οΰκ άφήσονται ποτέ.

Τί κάνει ή μαμή άλήθεια μέ τή κόρη της. Καλά είναι ; Νά 
τήν χαίρεσαι καί σοϋ τήν χαρίζει b άντρας της άπά τόν όποιο 
τήν ξελάγιασες, καί τοϋ τήν σούφρωσες, καί ξαναβλεπόμαστε.

Λβκάτη Τ ε τ ίρ τη .
Ό  Σαράντης Άνδριτσάκης σερβιτόρος τού ξενοδοχείου τής 

Εν6οια( έστωντας φαίνεται μέ τό νά μήν εχη πολΰ δουλειά 
στά ξενοδοχείο πάει καί σερβέρνί,ι καί μπουκέτα καί στή μα- 
γέρεισα τοϋ Χατζή Μ ιχάλη, ποϋ θά την πιάσουν κάμμιά ώρα 
τά δαιμόνια της καί θα τόν κάνη ψαροζούμι καί έστω προς εί- 
δησί του. Όρίστε τόν μπελά μας βρίκαμε καί μ.έ αΰτή τήν 
υπόθεσι. Είναι γιά νά γράφωνται αΰτά τώοα; καί δμως νά ποϋ 
επιμένετε να γράφωνται, καί νά ςεγραφοϋν παρακαλοϋμε.

Α ε κ ά τ η  r.i.\*.T,zr\.

Τήν κυριακή στά Πεφκάκια τρεις κυρίαις έξήλθαν ώσπερ 
περί διάβασιν, κεΐ ένας φύλακας, ακριβώς στό μέρος ποϋ συν
έβηκε ή σκηνή τής τραγουδίας τοϋ Νίκολσων, ά’ρχισε καί μας 
έβριζε νά μή προχωοήτωμε καί μας πετροβόλησε καί μάλιστα.

.— Μωρέ τ ί τσαμπούνας, αΰτού, είπε ό ένας χωρικός, γιά 
Μαιεδονίαις είμαστε μεΐς, ένώ πάν νά ρημάξουν τά χωριά μας. 
Σιδηρόδρομοι, σοϋ λέει, διαολόδρομοί δέν λέει. Καί άν δέν 
ήτανε ο Τρικούπης τίποτα άπό δλα αΰτά τά κακά δέν θά μάς 
γινώτανε.

Έ γώ. Αί Λ α  αΰτά θά συζητηθούν στή βουλή καί θά γίνη 
πάσα οικονομία σας.

— Μά νά λοιτόν, έλα ντέ, ποιός θά μάς οίκονομήση άπόψε 
ένα τάλληρο τά ελάχιστο γιά  τό κριθάρι νά μ* ψοφήσουν τά 
ζά μας.

Έ γώ. Όρίστε πάρτε αΰτά καί οικονομηθήτε.
' ΟΛοι μ α ζ ν  (άπλόνοντες τά χέρια τους ποιός νά τό πρωτο- 

πάρη), σάς εΰ/αριστούμε καί έτσι νά σέ δούμε καί υπουργό, 
γ ια τί γιά τή βουλή πλέον είμαστε σίγουροι. ΑΪ παιδιά, πάμε 
τώρα.

"Οταν δέ κατέβαιναν τή σκάλα, ακούστηκε ό ένας νά λέη 
τοϋ άλλουνοϋ.

 *Η πλαϊνή ταβέρνα φαίνεται πώς νάχη καλά κρασί.
Έ πρεπε νά τοϋ γυρεύαμε δύο. Νά πούμε τήν άλήθεια, άκρι- 
βοπληρώθηκε ό λόγος μας γιά τοΰς σιδηροδρόμους. Κούκκος !

Μοδρθε ν’ άμοληθώ άπά τήν σκάλα νά τοΰς πάρω τό τά λ
ληρο πίσω, άλλά είχαν πλέον ξεπορτίσει.

Νά καί μπαίνη άλλη παρέα μαρμαράδες καί μαραγκοί.
—  Καλησπέρα τοϋ κυρίου βουλευτοϋ μας.
—  ’Ό χι δά, σταθήτε νά βγώ πρώτα.
  Είσαι μέ τά τσαρούχια σου. Ά κο υ  τ ί σοΰ λέμε μεΐς, Σέ

αγαπά 'ο λαός άδερφέ. "Ω, έχομε καί κρασάχι; Εις υγείαν σου 
τό λοιπόν, καλορίζικος χαί τοΰ χρόνου.

—  Α ΐ καί πώς τά βλέπεις τά πολίτικά, θά τόν φάμε τόν
Πετρέλαιο ;

'Εγώ. Οδ, τώρα είννι καί φαγωμένος.
 Μάς ρήμαξε στά κεσάτια, κάμμιά οικοδομή δέν γ ίνετα ι

καί καθόααστε τώρα δλο τόν χειμώνα. Ά ρσ ις λέει τής κυκλο
φορίας, πού άρθηκε μαζΰ μ’ αΰτή καί κάθε κυκλοφορία δου
λειά σας. ’Έ χεις καί αΰτούς τοΰς κερατάδες τοΰς χρυσογαδά- 
ρους ποϋ κάνένας δέν επίχειρά νά φτειάση σπ ίτι, έρρίχτηκαν 
δλοι στής επιχειρήσει; καί αΰταίς f) επιχειρήσεις μάς κα τά - 
στρεψαν.

 Τρεις μήνους έχω νά πιάσω σφυρί στά χέρι μου καί κον
τεύω νά ξεχάσω καί τήν τέχνη. Δες τό χέρι μου, πρώτα 
ήτανε δλο κάλους καί τώρα κοντεύει νά γίνη σάν γυναικείο. 
Νά ορίστε, πιάστε.

Καί μοϋ άρπαξε τό χέρι καί μοϋ τδσφ·.ξε τόσο ποϋ κόντεψα 
νά βάνω τής φωναις και εξακολούθησε.

 Ίδοΰ, κύριε, ποϋ κατήντησε τόν εργατικό λαό μέ τήν πο
λιτική του αΰτός ό Πετρέλαιος. Πολιτική. Τήν τύφλα μέο’ τά 
μάτια του. Μάς ξεφύτρωσαν καί τή Μακεδονία σάν άγκοϋρΐ 
γιά  νά μάς βουλώσουν τά στόαα. Μακεδονία. Βρέ τ ί Μακεδο
νία , δταν δέν έχω γώ νά φάω. Αΰτά ποϋ λες κΰρ βουλευτή 
μας, καί νά κάνετε λόγο στή βουλή.

— "Αμ θά γίνη καί πολλής λόγος μάλιστα.
 Αΐ τώρα καλή νύχτα σας γ ια τ ί έρχονται κι* άλλοι. Θά

σάς πάρωμε δμως καί άπά ένα τσιγαράκι. Παρντόν. Θά σέ 
δούμε καί αΰριο.

Ά π άνω  στή κουβέντα άνέβηκαν οΐ άλλοι.
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Μχ τ ί θηρία ειν*ι αυτά , νά μή μπορνί τινάς, καλέ, νά εΰγη χαί 
έξω λίγο ώσπερ περί άναψυ^ή;.

Εμάθαμε πώς εκεί άπανω φυλαγ» χ ίτ ι  ξεοοσ,^καίς. Κ<1 τί 
ένόμισε ^μπ ιρμπάντες, πώ ; εί'μαστ* εμείς τίποτα κουρούνες 
να του φάμε τά σήκά του άφοϋ έμεϊς πηγαίναμε τοΰ περιπά
του μ α ;. Ω είναι φοβερή α ΰ τ ί ή βαναυσότης τών άθλιων *£. 
των χαί πολύ φοβούμαστε μήπως συμβή <αί κάμμιά δεύτεοη 
σχτινγ; τοϋ Νίχο“Χ<7ων.

Τό γαϊδούρι, τ ι τέρα: βλακείας πάλι νά γ .χ ι  αΰτό ; .
Σ ψ .  ΙΙαΛηα,θ?. Ιν,ρίαις μ0υ, ή κατάστασις τής ‘Ελλάδος 

όέν επ,τρεπει να γίνετα ι λόγος περί βαρβάρων τρόπων τού 
φερεστε ενους μπασιμττο,οΰ/.ου, άφού μάλιστα τώρα 3 ;θ α ν  νά 
μάς εξευγενίσουν Γάλλοι καί άπό τή Φράντζα μαλιστώτα-α 
του Παρισιού, θ ά  ηναι χχνένας βλάκας. Το ζώον, νά σά; 
ενοχλήστι εις τάν περίπατόν σας, καί νά σάς χαλάστι δλη τή ν  
οιασχεάασι. Το scoov. Μα τί περιδένετε, καλέ, από ενα ζώον, 
πού νομίζει τους δμοίους του, ό'τι είναι ώς τόν εαυτόν του ; 
Τό ζωον. Τον μπιομπάντε. Α ι, τώρα σώνει αΰτά πού τού 
είπαμε καί αλλη φορά έπ ιφυλάγετα : νά σάς κάνη τά νειρό 
τερα, αφού είναι ζώον. 1 Γ

ψ ' .

Ε γώ  Qi σέ ξεφουβχώβω, Ο ε·φέλαιε.

Αεχάτη έ'κτη.
Μια εφημερίδα ή 'Χ ίν . προχτές έγραφε εις τήν συμβουλή 

καθε έβόομάδα, πώς γιά  νά μή μάς φεύγουν τά καναρίνια 
πρέπει νά τούς κόβομε τ ή μιά φτερούγα, εγώ  θαρρώ πώς γιά 
πγιό σίγουρα καλλίτερο είναι νά τούς κόβωμε τά κεφάλια.

Α ε χ ά τ η  έ β δ ο μ η
Καί συ κυρ Δημήτρι Β αγια , άπό τόν Αλμυρό νά μή πει- 

pasr.; ^τά κορίτσα ό'ταν πάν στήν έκκλησά άπό τό υπόγειο, 
γ ια τ ί άθλιε θά σέ πειράζουν καί χεϊνα. Δεν ντρέπεσαι γα ϊ 
δούρι κα ΐδ έν  τηράς τή δουλειά σου. Ξανακάνετο καί τότε τά 
λεμα. Καί σέ παρακαλοϋμε, κύριε Παλιάνθρωπε, νά τά τύ
πωσης α ίτά  γ ια τ ί μ’ έφαγαν τά κορίτσα."

Σ η ι ι .  Π α . Ι .  Μά είναι ώμορφα j

A e x ix j j  ο γ δ ό η .
^  «λοίαρχος τών Ί α ρ ύ ν ,  είναι πολΰ αυστηρός άνθρωπος, 

καί εχει δυό καί τρεις μήνους νά βγάντ, τά πλήρωμα δξω καί 
δλοι τοϋ φταίνε ώς ποϋ άμόλυσε τή* άγχουρα καταμεσής στάν 
Περαια καί μ ά ς  βάζε·, καί άρέστο, καί έρχεται καί στής δώ
δεκα τά μεσάνυχτα.

Σημ. ΙΙα.Ι. Ως πρό; την ίγκουρχ δέν μάς μέλλει γ ια τ ί 
ε^ει ί  ναύσταθμος και κάτι αλλαις παλη.ΐ7χουρι**μέναις, ώς 
πρός τά άλλα δέν άνακα-.ονόμαστε, άφοϋ είταστ: σεΐς Ανακα
τεμένοι καί μας ανακατεύετε καί μάς μέ τγ,ς. άνοησίαις τών 
πλοίαρχων σας. Σια κα·. άράζαμε καί φούντα στό πάτο κ’ 
άγ*ουρ*. Νά τήν πληρώσετε λοιπόν σεΐς, καί τά άλλα ποϋ 
λετε πώς^σάς κράτησε τάχα δταν πηγαίνετε στήν Τήνο άπό 
κ α τ ιτ ί ;  είναι λόγια, γ ια τ ί σάς φτάνει ή Μεγαλόχαρη της.

Χχάφουν χωΟοΟν.

ίν ν α τ ^ .
" α ο α έ Ι ίΓ ^  4V * * vr' * e® στάν Περαία τά
Γ Γ Γ νΖ  ’ " °  r ei Χα1 νά Χυττ5ί ™ βου λιγάκι καί χόρευε χυρα Μαροϋ άλλά έχε καί έννοια τού σ π ιίο ϋ .

δνι Έ *1 * Ύ  λ ΐγ ° Τ° καλ,ί σου θέλουν τ® *«*ό σου
δ έ ν θ £  * - f  / έλλεί άλλά νά · "  ^  άλλωνών ποΰ*έν θέλουν να σέ βλέπουν ε?ς -οιαΟτην κατάστασι.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ.
όξω η Αγγλία μα- καί δέν κάνει λέει πόλεμο μέ 

του ρο,σους μόνο^χαι μόνο γιά νά μή τύχη καί τού; σκοτώσ*.

Ά α δ-! σά ’ " ‘ ι  Τ.“ βγα^  πέ?α Xal ?°^ότανε χαί φοβέριζε. 
Αμ δεν σας ταλεγα γώ, πώς οί Ά γγλο ι είναι χαί χάνουν

Νικολσ, ?1 ί"°ν° V *  τά σάν καί μ ά ς  μ έ  τούς
κ ο £ I " Γ  "  *°δ ?0 it Τ?ίξεΐ ™ ^ ν τ ια  ή λευκή άρ-κοδα β ,ζε ι την ° ,ρά της κάτω σάν κολοβή άλωπού χαί

* ρε ι̂λί!αα τ,|« «κεπασμύ δέν έχουν.
Tl 4,λλ® ®<λ«τε, άφοϋ έστειλε 1500 άνδρες νά πάν νά

Γπλαστ»' ^  \  ^  30 Χλί^ εί τά πήρε καί άπό κεϊ
μπλαστρα χαι μέ σχεπασμένα μούτρα παντανόθεν της δέν
ξέρει πως να σκεπάστ, Τά ρεζιλίκια της.
Λ ^ 1 Ρ-ΐίνΤ: πΡ4αχαι?0·' V lv ϊ ι« τ ί φοβάται ή Α γγλ ία
παλοϋκΓ ^  Το5 « ϊ^ ά ζη

γιάΦ: ; ν: Γ 1 - ^ώ ί ί Ά γ γ ^ *  ^ νο  καί μόνο
τά σιλι ’Q"' ';ι!,·ουπΥ1> τόν όποιο εί/ε συμμαχία εις
ίχ β Γ ά λ λ α  ''>£tV? ^  σ 5 ί  Τ0 ^  Χα1 ίλλ>!νι*ά Ρα&ειά Λ ν

Λ Μ ο Λ  Λ δ ν χ χ ο χ .  ! Ι Ο  J  f l f v  Ι ζ -

δίνω  ?


