
Ή * ί> χ ή  μ · ^  « να6 v i  ά ΡΧ ^ν
“ Δ Ι Α Ρ Κ Ε Σ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ
Λ . . .  4 « m t e v  τοΰ > 1 Α Λ Η ^ 8 Ρ Ω Ι1 0 ν  » . i  t l)

ΒΕΡΒΕΡΗΣ
πρέπει v i  σ τ ίλ νω ντα ι ούλα τ »  γράμματα τώ ν Ιπ υ τ ο λ ω ν .

ϊυνδρομή γ ι*  τήν ϋλλάο'α 12 ο'? . χαί Τ ί  τού; βς«. i * 4  ·βώ ' °
^ νο  ή γνωστοποιήσει; πληρώνουν 50 λεπ τ*  ττ,ν ά ?»**  γ'·» ^  * « »■

Α θ ή να ς , ί 9  'A i ip tX to J  ί  8 8  £5 ______

«ςo j. προπληρω τέας. Ινάβε παράπονο κάθε πολίτου τυπόνεται τ ή ; 3ωρ!

Ά ρ ς β .  1 - 4 0 4 - 1 3 »

ΙΔΕΑ1Σ ΜΟΤ
Είναι μερικοί άρρωστοι πού ντρέπονται να πούν σ .̂όν ( ία  

τρό τήν αρρώστια του; γ ιά  νά μη τήν μάθη δλος ο κόσμος
«οΰ τήν ξέρει. , .  »,

Έ τσ ι τό λοιπόν κ* ί μεϊς, μάς λέγουν μερικοί, πως^όεν 
«ρέπει νά βγάζομε στά φώρα τής πομπαίς μας που τής ζερει 
επίσης δλος ό κόσμος κα! γινόμαστε ρεζίλι.

Ή  δουλειά μας δμως δέν είναι αΰτή, νά κρυφτωμε σαν 
βλάκες τής πληγαίς μας, ώς ποΰ νά γαγκραινιάσουν, τό απε
ναντίας ο καλός γιατρός κόφτει τό ποδάρι συρι,α και απλώς 
άν φούσκωσε ό κάλος. _____

Τ ά
*ρέη μας είναι λέει μόνο 940 μιλιούνια, έκ τών οποίων τα 
300 μιλιούνια θά τά πληρώσωμε στή Τουρκιά για αποζη-
μείωσι. , ΟΛΓ.

Δέν αάς τά  δ ί.ε ι λέμε μεϊς αΰτά τά μελεουνια τα 3UU 
κα! νά τής χαρίσωμε όχι τή Θεσσαλία άλλά και τήν Μακεδο
νία καί τήν Μπόλι άκόμα, μέ μόνη τή διαφορά να μας ξεκα- 
Οαρίση τά έξοδα τών δημάρχων κα! βουλευτών δσοι βγήκαν 
άπό τόν καιρό τής προσάρτησις, ώς καθώς και τα εζοόα του 
Καραλή Δερβέν, κα! τα ίς οδοιπορίας τής κατάληψις, γ ια τ ί τ . 
άνάγκη είχαμε μεϊς νά κάνωμε τόσο κόπο. _

Ό λα  λοιπόν αΰτά πρέπει νά αποζημιωθούν και να όουμε 
μ.άς κρουστά η τής χρωστούμε τής φιλτατος Τουρκίας.

Αί καλά πάμε, ώς ποΰ νά πουληθούμε δλάκεροι, σάν άνδρά*. 
ποδα τής ’Αφρικής.

Έ ϊώ
τοΰ παρόν έπάφτηκαν μόνον Ι Ο Ο  δδοστάταις, ποΰ δέν είχαν 
δουλειά κα! σέ δουλειά βρισκότανε κα! χτυπούσαν γ ι ’αΰτη τήν 
αδουλη δουλειά 500 χ ιλ ιά δ α ς  τό χρόνο φράγκα σοΰ λέει, επί 
τού παρόν ό Δηλιγιάννης.

”Αμ πώς νά οίκονομηθή ό κόσμος πρέπει νά δουλεύωμε μείς, 
σείς, γ ιά  νά τρώνε οι ιιηφήνες, κα! αυτη η πράξις λεγ»τα ι 
αγαθοεργία τής κουταμάρας κυβερνητική.

Τετέλεσται, άπό τώρα καί είς τό έξής δέν εχει θέσεις παρά 
ανανά γιά δσους θά λάβουν τέτοιαις καί τούς παύομε^ κι 
αΰτού; γιά νά βρίσκονται χωρίς θέσι ώς ποϋ νά βροϋν άλλη
θέσι.

Βρέ τ ! γινόμαστε.
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Γιά νά πληρώσωμε, λέει, αΰτά τά μικρά βερεσεόια και κου- 
σουοάκια δέν χρειάζεται παρά νά πληρώση καθε άτομο * * « ,  
κα! μιά φορά 273 φραγκάκια σας, έν,οεϊται καί ρια τα α ,α 
οτιστα καί τά έτοιμοθάνατα πα ιδ ιά , σώνει νά αναπνέουν.

Βγάνετε τώρα τής γυναίκες ποΰ δέν πληρώνουν φορο σε 
δ ,τις δουλειά και άν κάνουν μέσα καίοξω άπο τα σπίτια τους, 
μάς βαεένει εμάς τόν κάθε ενα 546 χράγκα, β α ν ε τ ε  τωρα τα 
παιδιά μας τά χωρίς δουλειά κα! τής νονες μ α ,, to j ,  ΥεΡ° ® 
κουτιάριδες πεθερούς μας, φτάνει έτσι τό κεφαλιάτικο σε καθε 
*τ«μο εργατικό χ ίλια ις x a l άβάντζο δραχμαίς.

ε ίνε καί ό υποψήφιος δήμαρχος Μελάς στο κεφάλι του, αλλ* 
δέν μάς λέει ή φ ιλτάτη ' Αχούπο.Ιις άπό τά μιλιούνια που Οα
-/ ? Λ α σ τ ο ύ ν  γ ι ’ αΰτή τήν ψευτοδουλίτσα πόσα τ^,εντέσιμοί θα
βάνη κ ι ’ αΰτή.    t '

Β ίέ αή /άνεστε καί. ή σκόνη είναι προϊόν τής ’Αθήνας και 
-ο λέγει κα! εκτός τοΰ Δημάρχου καί ένας άρχαΐος κωμικός
μέ δυό λέξεις.

Ό ψ ε ι δ’ έν ’Αθήναις έν μέσοι χειμώνος 
οπώρας, άνθη κονιορτόν έκτυφλοΰντα.

Κα! άφού τά λένε τά άρχαΐα λίμπρα πώς και στήν αρχαιο- 
της ·ϋτανε η ’Αθήνα οκονιορτούπολις πηγαίνετε νά κανέτε
αγωγή έκεινών.

Βρέ θά μάς φάη ή σκόνη κα ! μή σκοτίζεστε. Ετσι τοχει ο
τόπος, νά βγάζη καί ή σκόνη κουταμάραις.
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Γ ιά
τίί δεξαμενή Ή) πλωτή τοΰ ναυστάθμου ποϋ μά ; κάναν στήν 
Εΰρώπη μάς γυρεύουν μόνο γιά  νά τήν μεταφέρουνε έδώ 250  
χιλιάδες φράγκο.

Μέ τόσο ποσά τοΰ; τήν πουλούμε, καί δοκίμασαν λέει καί τά 
καράβια μα ; ποΰ θά πάν νά τήν σούρουν καί εΰρέθηκαν οίκο- 
νομικώτερα γ ιά  τόν φοΰντο. Ά μ  ρωμαίϊκα δέν γίνοντα ι δλα.

ΤΜ ρ θ ε
χαί ενα; άλλος άκάλουθος τοδ στρατηγού Μποσέρ απόμαχος 
καί διοικητής λέει ένοΰς τάγματος τής εθνοφυλακής. Θά τόν 
βάνωμε λοιπόν νά γύμναση τήν έθνφυλαχή, καί μή υπάρχοντα; 
«ΰτής τά  παιδία πα ίζει τών γυμνασίων.

ΤΩ ρεζιλίκια, ώς καί άπό απομάχους νά διοΐκάται ό στρα
τό; τής Ε λλάδας.

Ή
άστρβνβμία δημοσίεψε ένα δ ιάταγμα άπό τό 1833 ποϋ λεει 
πώ ; άπαγορενεται στοΰ; χασάπιδε; νά πουλοϋν αρνιά μέ πο
δάρια, σικότια, κεφάλια καί άντερα.

Ποΰ στό διάολο τό θυμήθηκε, άλλά φα ίνετα ι, τήν ώρα ποϋ 
Ιτρωγί σούπα, μέ άντεράκια θά τοϋ χτύπησε κάτι τ ι στή 
_μύτη του.

Α ί καί καλά άφοΰ τ ’ αρνιά μά ; τά κουρελιάσετε έτσι τ ί θά 
βρούμε μεΐς νά φάμε. Τά παγίδ ια  μόνο; Νομίζομε δμω; πώ ; 
άν σοϋ στελνότανε κάνένα άρνί ολάκερο, κύριε πρόσκαιρε διευ
θυντή, καί μέ τά άτα του μέσα άκόμα, τή ; δωρεά;, εννοείται, 
αύτό δέν θά τό εξαιρούσε ό νόμος τοϋ 1833 καί οΰτε ή κοι
λιά  σου.

Βρέ μέ τό ζόρι μάς δίνουν οί χασάπιδε; τά  τεμάχια ήγουν 
*ατημάδες κεφάλια καί ποδάρια, άν δέν τά θέλωμε μεΐς; Πάρε 
ι«σ ω } παρακαλοϋμε τό μανιφέστο σου, γ ια τ ί έκτος ποΰ δέν 
π ιάνει τόπο, έδημοσιεύθηκε καί σέ καιρό τών καψών.

ΙΙάψ ε ις  xai δ ίο μ β μ ο ί.
Έπάφθηκε δ ώς τώρα καλαθοβ&ργοδέτης τοΰ στρατοΰ Μπιρ- 

μπιλίγκος, δ ιατελώντας ε ί; τήν θέσι αΰτή άμιστος καί διορί
στηκε μίσθιος δ Χαραματζής. Έ πάφθη ή δασκάλα Κισκινε- 
τζ ίνα , άρχαία δασκάλισα, ώς μή ούσα τών γραμμάτων, καί 
διορίσθηκε στή θέσι της ή Άλουποφρύδενα καί τής νέας μεθό-
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Ο ΤΕΝΕΚΕΣ ΜΟΥ.
Ζ '.

Ο ολετικχΙ συζ^τήοεις.
Οί άλλοι ποΰ ρ(Λΰ κουβαλήθηκαν υστέρα άπό τήν άναχώρησι 

τών άλλων ήτανε σπουδαίοι άνθρωποι, κάμμιά δεκαπενταριά, 
®«ν βλάκας υποδεχόμουνα τόν κάθε ενα μέ τήν καλησπέρα 
βας,— ποϋ ήτανε σάν νά τοΰ; έλεγα άεΐντέστε στό διάολο.

Έ ν α ; άπ ’ αΰτοΰ; χοντρομπαλάς καί μέ μοΰσι, δίνοντά; μου 
τ4 χέρι μοϋ είπε ;

—  Κύριε, κ’ έγώ δέν έχω τήν τιμή νά σά; γνωρίζω, άλλά 
«£ς συνιστώ τοΰ; φίλου; μ α ;. Σέ έκτιμώμεν ώ ; πολίτην άρι- 
«τον καί έρχόμεθα νά σά; συγχαρώμεν. Πάρετε καπνό, παί- 
ί ι ά .  Έ γώ  είμαι δημοκράτης καί τόν ψήφόν μας τόν έχετε, 
βείς, ό Χοϊδάς καί δ Οίκονόμος, καί άν ήτανε καί δ Φιλάρε
τος εδώ πολιτογραμμένος θά τόν βγάζαμε κι* αΰτόν.

—  Σάς εΰχαριστώ, είπα έγώ , είναι τής συγκίνησις, μέ τό 
1Uιρντάν, νά βλέπη τινάς πέριξ τοΰ γύρου του τοσούτους πο
λ ίτα ς  καί άγνωστους μάλιστα νά τόν τιμοδν τοσάκις πολύ.

—  Είμεθα, κύριε, εκ τώ ν δούλων έπαρχιών, καί φρονοΰμεν 
έλληνικά, λυπηρόν δμω; νά τρώγονται οί πολιτικοί μ α ; καί

δου, ώ ; γνωρίζουσα άπόξω καί τήν γεωγραφία τών δύο ήμι. 
σφαιρίων, δπω; έγραφε προχτέ; καί ί; Άχρόπολις, στά καλ*. 
μπούρια τη ;.

Διωρίσθη χελινοδιόχτης τών τηλεγράφων δ κύριο; Καλαυ,- 
τατζής δ δτοΐος παραιτήθηκε, έστωντα ; μέ ~.ό νά τοΰ φάνη*{ 
βαρειά ή ίουλειά καί διορίστηκε άντίς αΰτοΰ δ κ. Καθησο- 
μέρης.

Ό  Κοκκινομάγουλος και Φουσκομύτη; δκυρί*τηκαν έπι- 
θεωρηταί τών κρασών καί παρατήθηκαν, ένεκα πβϋ τά βοή. 
καν δλα ζυνά.

Διορίστηκε δ κ. Θ. Δηλιγιάνννς δημόσιο; άρπάχτορας μέ 
τήν συμφωνία νά άρπάξη 10 μιλλιούνια έπί τοΰ παρόν άπό 
τήν Τράπεζα τήν αντεθνική καί πληρωτέα ε ί; οΰδέποτε, ή
γουν μαζΰ μέ τά άλλα.

Διορίστηκα κ ’ έγώ τίποτα , άλλά παραχώρησα τή θέσι μου 
στόν συντάχτη τή ; Νέας 'E yv jiep tc, ποϋ κάνει τής πάψεις 
καί διορισμού;, ώ ; πού νά διορίση καί ’μένα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ.
Ό

Αΰτοκράτορα; τής Γερμανία; άναδέχθηκε νά κάννι τόν συμ
βιβασμό μεταξΰ ’Α γ γλ ία ; καί Ρουσσία;.Τώρα πλέον άφοϋ φο* 
βώνται ή μία τήν άλλη τά συμβίβασαν, δπω ; καί καθώ; σά; 
τά προεγράψαμε, ποΰ καί προφήτε; νά ήμαστε μετά Χρυτό 
πάλι δέν,θά τά ξεδιαλύναμε έτσι.

Ή
Τουρκία παράγγειλε 37 τορπίλλαι;. Ή  εΰλογημένη δέν μά; 
έγραφε νά τής δανείσωμε τής δ ικα ί; μ α ;, άφ-ιύ ετσι κ ’ έτσι 
κοντεύουν νά σκουριάσουν. Καί μάλιστα άν πάρη τή ; δ ικα ί; 
μ α ;, νά ήναι πολύ βέβαια πώ ; είναι σίγουρη, γ ια τ ί καί, στή 
φωτιά νά πέσουν δέν ανάβουν.

Ο ί
Βούλγαροι «ξακολουθοϋν νά στρατολογούν γ ιά  νά πάρουν τή 
Μακεδονία. Ά μ  έτσι βλέπει τ ινά ; όνειρα καί ξυπνά καί τά 
βρίσκει ανάποδα.

Ά μ  μέ τοΰς βούλγαρους θά φαγωθούμε κάμμιά ’μέρα,άλλά 
νά δούμε πότε θά ήναι έκείνη ή ώρα.

χάλιστα τώρα εις έκκρηξιν πολέμου, δτε δεϊτα ι σύμπνοια σύα- 
παντος τοϋ έθνους. Ά τενίζομεν κύριε οί δούλοι πρό; σά; 
τού; έλευθέρου;, ώ ; πρό; άστέρα; περί τόν κύκλον των πεοί 
τόν ήλιον. Ή  πατρ ί; είναι κοινή, καί πρέπει πά ντε ; νά γίνω- 
μεν κοινοί, καί ναι μέν δέν εχομε ψήφο, άλλά έχομε φίλου;, 
καί τών φίλων μ α ; τού; ψήφου; τοΰ; έχετε ολους ανεξαιρέτως 
ών ώ ; άντιπρόσωποι σά; δμιλώμεν. Έ χομεν δέ δ ι’ έλπίδος, 
δτι καί ώ ; βουλευτή; θέλει; υποστηρίξει τά δίκαια τού ελλη
νισμού.

Συγκινημένος άπό αΰτά τόν ενθουσιαστικό λόγο, πού μέ 
κορόϊδεβαν, τοΰς απάντησα κ’ έγώ έτσι δά μέ δλα μ.ου τά έλ
ληνικά. —

—  Κύριοι έλληνες. Νύν υπέρ πάντων άγών. Πατρός τε καί 
Αητρό; τε ένδοξότερον ή πα τρ ί; άληθινά άπό πού ε ίστε ;

—  Έ κ Μαγνησία; τή ; Ά σ ία ;.
—  Ά  έ τ σ ι ; Χαίρω πολύ. Ή  δέ Μαγνησία ώ ; έλληνί; πό

λις δέν δύνατα ι είμή νά συμπαραληφθή εντός τών δικαιωμάτων 
τοΰ Πανελληνισμού.... καί άπέχει πολλαί; ώραις άπό τήν ξηρά.

—  "Οχι είνα ι παραθαλάσσιος.
—  Πλησίον ώστε νά βγαίνουν βάρκαις έξω γιά  άποβίβασι 

στρατού ;
—  Πολΰ κοντά μάλιστα.
—  *0 ΜιαοΰΛηc τό καράβι μ α ; πέρασε άπό κεΐ δτ*ν έκανε 

τήν περιοδεία του ;
—  Οΰχ’ ήτον.
—  Ώ σ τε  κατά τά μάλα καί ήττον πρέπει νά κάνωμε λόγο 

καί περί αΰτοΰ τοϋ έθνικού ζητήματος στή βουλή. Καί γάρ. . .
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Ό  δήμ.χρχός μ,χς
για τί κ ι’ αΰτό; κατάντησε εξωτερικό;, μά ; γνωστοποιά, πώ ; 
στόν Περαία έπεσε βλογιά καί νά πάμε νά μπολιάσωμε δλοι 
τά παιδιά μα ; καί δσοι είμαστε άμπόλιαστοί.

Έ γώ  δέν μπορώ νά καταλάβω τ ί παληοδήμαρχο; είναι, 
άφοϋ δέν έχει τήν δύναμι νά βγάνη ενα δ ιάταγμα νά τήν έξο- 
ρίση άπό ’δώ.

Νά γίντρ καραντίνα παρακαλοϋμε στόν Περαία καί ούτε νά 
εο/ωνται ούτε νά πηγαίνωμε κάτω "Αλλη σωτηρία δέν υπάρ
ξει, έκτο; τής κουταμάρα; ποϋ μά ; δέρνει.

I . .
ΔΙΛΦ3ΡΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙ2Τ0ΛΠΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ό
Μοϋχο; δ κλητήρα; πήγε ένοΰ; φτωχού τό παιδί ποϋ είχε χά
σει καί τοϋ γύρεψε γιά τά βρεθήκια μόνον 50 λεπτά καί συμ
βιβάστηκε μέ μιά πεντάρα.

Νά προβιβαστή.

Χ τ ή
Ριζάρειο σχολή καλοπερνούν ν) σκουφίτσαι; ήγουν οί μαθηταί; 
μέ ούλα τά μελεούνια ποϋ έχει μετρητά καί άμέτρητα, στόν 
καφέ τοΰ; δίνουν 3 μερών ψωμί γερενέ ϊσω ; γιά  παξημάδι καί 
όσάκις τους φοραίς έχουν σούπα τοΰ; βάζουν μέσα σ’ ένα πιάτο 
τή σούπα, τό βραστό τό τυρί καί τή σαλάτα.

’Ακούσετε, κύριοι σκουφίτσαις, πρέπει νά εχετε εΰχαρίστησι 
γ ι’ αΰταίς ουλαι; τής χαλοπέρασαΐί, διότι δέν πρέπει νά κα- 
λομαθένετε, καί ώς πρό; τόν κΰρ Α γα θάγγελο  τόν μαχαιρο
βγάλτη πού μάς λέτε, σά; παρακαλοϋμε νά μά; τόν εξαιρέ
σετε γ ια τ ί μέ μαχαιροβγάλτα; έμεΐ; δέν τά  βάζομε.

Βρέ μν, μ ιλάτε καί φουρκίσετε τόν διευθυντή καί σά; κόψη 
τά μπάνια ποϋ είχε σκοπό νά σα; κάννι τώρα τό καλοκαίρι 
εί; τόν βούρκο τή ; Καλλιρρόη;, γιά  νά βγάνη τή ; λέραις ί) 
λέρα.

Ά π ό
τή Λειβαδιά έφερνε προχτές 15 οκάδες γιαούρτι γιά  δώρον 
τών φίλων του δ Η. Ζαχαρόπουλος μέ τήν έταιρία τού ’Αγρα
φιώτου καί στό δρόμο έγινε άφαντος ή μιά σακκούλα καί τού 
κφησαν μόνο τό κοτσά'ΐ τοϋ γύρευαν δέ καί φόρο, καί γιά  τ ί

— Πήραμε τσιγάρα εΰχαριστούμε. . .
— Καθόσον άπαντα τά παράλια, οσα άπέχουν άπό τά με

σόγεια είναι ίδικά μας, πρίξ φίξ.
— Μ άλιστα. ’Ολίγο κρασί νά σφίξωμε. Κέρνα ρέ σύ.
— Καθόσον, θάλαττα , θάλαττα , έφωνάσκουν καί οί έ ξ ’Ασία; 

Ελληνες τού μεγάλου Κύρου............
— Ά  είνα ι, περιττόν, μή πειράζεστε, τώρα τσίρους, τέτοια

«ρα. . . .
— Κατερχόμ-ενοι έκ τής καθόδου τών μυρίων, ένώ ήμεϊ; θά !

*άνωμε άνοδον.
— Καί έχετε δίκαιο, κάπγοι κάνουν άνοδο στή σκάλα. 

Λοιπόν. ’Αντίο, κύριε βουλευτή, χαίρετε, νά ίδωμεν πώ ; έν τή 
βουλή θά μά ; τοΰ; στολίση;. Ζήτω ή ελευθερία.

Καί ςόν άναχωρισμό του; μοΰσπασαν ένα ποτήρι γ ια τ ί έκανε 
λάθο; καί ά ντ ί; νά τό βάνη στό τραπέζι τό άμόλυσε κάτω 

5τό πάτωμα, λέγοντα ; μέ τή μεγαλείτερη άφέλεια, =  Γούρι, 
έ̂ν πειράζειι
Οί άλλοι οί νεοσύλεχτοι ήτανε κάμμιά τριανταριά καί έ- 

'ειδή τη ; καί δέν είχαν τόπο νά καθίσουν ξαπλώθηκαν στό 
πάτωμα μέ ένα λόγο.

— Έδώ είναι δλα τή ; άφέλεια ;, κάτσετε κάτω . Καί κ α 
μ π έρ α  σα ;, κύριε βουλευτή, υποψήφιε, ήρθαμε νά σέ συγ- 
Χ*ρούμε άπό τώρα.

■ ”Οχι δά, έγώ δέν έκινήθην πουθενά, 
θά  σέ βγάνωμ* με'ς. Τοΰς κερατάδες, θέλομε δμως νά 

•οΰ; γανώση; τό μυαλό. Τοΰ; τενεκέδε;. Καί κά τ ι λάου
**θυ μ«ς πα ινά ; τόν Σκουζέ, μαύρο φεϊδι ποϋ σά; έφαγε καί

χαμένη σακκούλα,ό δέ καρροτσέεηςλίαν περιποιητικό: άνθρωπος, 
τοϋ είπε παρηγορώντας τον.

— ^έν πειράζει, άλλοι έχασαν καν καί κά’ν.
Τώρα εΐναι μερικοί ποϋ θέλουν νά ποϋν πώς γβαίνουν φαν

τάσματα στούς δρόμους, καί κλέφτουν τών επιβατών τά  πράγ
ματα, καί έτσ ι φαίνεται νά ηναι άφοϋ γίνονται άφαντα.

. Προσοχή τα ξειδ .ώ τε; μή τύχη καί σά; κλέψουν καί σας 
δλάκερου, σέ κάνένα ταξίδ ι σ α ; ' τά φαντάσματα καί γ ίνετα ι 
άφαντοι.

Ά μ  δλα γίνονται σ’ αΰτό τόν κόσμο, καί όχι κλεψά; γ ια 
ούρτι Προσοχή τα ξε ιδ ιώ τε ;, γ ια τ ί βγήκαν οί κλεφτογιαουρ- 
τάδε;.

° *
Βασίλη; Φασούλη; ταβερναροξενοδόχος τή ; Ε ύβοιας τοϋ ξενο
δοχείου, τό λοιτόν ένώ νερό έχει τό μαγαζί του πέρνει τοΰς 
τενεκέδε; καί πάει καί τοΰ; γεμ ίζει άπό τό σπ ίτι τοϋ κ. Οί- 
κονομίδη γιά  νά κάνη κόρτε τή ; μαγέρισσας καί δίνει καί δε·- 
κάρες στοΰς λούστρους γιά νά τού ανοίγουν τήν πόρτα.

At, να ί, τώρα· ύστερα άπό αΰτά ποϋ τοϋ γράψατε τοϋ κά
ψατε τό νερό καί μαράθηκαν τά λάχανα.

Ι ΐρ ό ς
τόν κύριο Συντάχτη τοϋ Πα.1\\α\θρώχ.οο είς ’Αθήνας λ ίαν σ υ γ 
χρόνως.

Οί μαθηταί τού γυμνασίου τοϋ Πΐραία Γιάννης Λ εωνίδα ;,. 
Σταύρο; Σταματόπβυλο; Άνδρέας Πληντζανόπουλος Ά γ γ ε 
λος Βουτζινάς καί άλλα μαθητάρια νά πάψουν νά μή κάνουν 
θέατρο γ ια τ ί έρχονται τώρα κοντά vj εξετάσεις καί θά γίνουν 
τότε θέατρο αΰτοί.

Καί δπγοι σά; ξελαγιάζουν, κύριοί μ α ;, κακώς σά; ξελ«- 
γιάζουν καί τό κακό σα; θέλουν, άν σά; φουσκώνουν τά μυαλά 
καί νά λάβη πρόνοια καί ό γυμνασιάρχης, γιά νά μή χαθήτε 
κμί σεΐ;, δπως καί τόσοι άλλοι νέοι μέ τά θέατρα καί χ τυ 
πούν τώρα τά κεφάλι* του; τά κλούβια δπω; φα ίνετα ι νά 
ήναι κ ι ί  τά δικά σα;.

Ι ΐροαοχή
ε ί; τό Άρσάκειον, κύριοι διευθυνταί, γ ια τ ί μπάζουν άχρεια 
πράγματα μέσα καί είναι περί διά ντροπή;. Γιά ά ; γίνη μιά

τοΰ; δυό. Α ληθ ινά  περί τού Κ αλλιγά ποιά; γνώμεως είσαι»
—  Πρέπει νά βγή , γ ια τ ί τιμά τήν βουλή.
—  Ά σ το ν  ρέ, τόν σκατοφχγο, ποϋ θά μά ; πή ; καί νά τάν 

ξαναβγάνωμε. Καί θά μοϋ βάνη; σΰ θέλησι ποϋ Οά ρήξωμε 
τόν ψήφό μα ; τόν ελεύθερο ; Δούλεψε τίποτα ;

— Γιά νά σού πώ , συμπολίτη, εμέ, νομίζω π ώ ; μέ ξ έ 
ρετε καλά. . . .

—  Μά τί καλά καί κακά άφοϋ περασπίζεσαι τόν Κ αλλϊ. 
γούλα. Ά ε ιν τ ε  ρέ σεΐ; νά φύγωμε. . . .

—  Μά εχετε λάθος. . . .
—  Καθό νου μάλιστα, καί έχεις δίκαιο νά μάς λές πώς ε 

χομε λάθος, διότι λάθος κάναμε καί ήρθαμε στό σπήτι σου* 
Ά μ  δέν μάς λές καί σΰ πώ ; είσαι ποσαπέρνη;.

— Κύριε.
— Τό κερί έχει άκριβά καί άς ήναι καί άπό ξύγκ ι. “Αειντε. 

ρέ. Όρίστε δ φιλόπατρις. . . .
—  Σάς παρακαλώ, κύριοι, δυό λόγια νά σά; πώ.
—  *Όταν θέλη; νά πή ; παρησία τό φρόνημά σου, βγαίνεις 

καί τό λές στή; πλατεία ις σάν τάν ήρωα τόν Γεννάδιο, κα ι 
°'Χι έδώ άναμεταξύ μας, πού σάματι; θά εχωμε μ εΐ; κα ί κά
νένα συμβολαιογράφο γ ιά  νά πιστοποίηση τ ί θά μά ; πής..........
Δέν σά; τάλεγα , ρέ σεΐ; έγώ , πώς δλοι αΰτοί οί πολιτευόμε
νοι ετσι είναι άλλα λέν καί άλλα κάνουν. Καλή νύχτα . Φέξε 
’δώ βρέ πα ιδ ί. Καί κατεβαίνοντας τήν σκάλα πήρε τ ’ α υτ ί 
μου ποϋ έλεγαν :

=  Μαύρο δλοι τοϋ κέρατά γιά  νά μάθη νά μιλά.
(Μεθαύριο καί τά άλλα.).
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χατά χρεββατίων ερευνά, διότι κα! άλλοτες συνέβηκαν αυτά 
πρό πολλόθεν ετώ ν, καί θέλουν νά τό άποδώσουν πώ ; τάχα 
συμβαίνουν χα! τώρα, ένώ είναι πράγματα ασυμβίβαστα πρός 
τή^ δμολογούμεν η ήθική -τών κοριτσών τοϋ ’Αρσάκειου.Ομολογούμε 

Δέν μάς άφίνουν κάτω

<; £ ιχτρον Χ χ λ χ ίδ ο ί .

Α υ τ ά
ποϋ μά; γράφετε γιά  μ ι* ' ο ϊ  είναι σ τ ο ϋ  Κ αλαμωτού
π ώ ς  ε ί ν α ι  γλωσσοκοπάνα. νά λάβετε τήν καλοβυνη να ερθετε
νά υπογράψετε τό γράμμ* ««ς- ^  ντρέπεστε πλέον που 
θέλετε νά περιπαίζετε τόν κόσμο χ«ρ'1! ιΧ εΧ” ·· κα " 
τόλμη νά υπογράφεστε.

Κ υ ρ
Γιώργη Βλαχάχη ποϋ είσαι στόν Περαία σέ κατηγορούν τάχα 
πώς χάνει; άργολαβία μέ μιά Ποριώτισα χα! δηλαδή, αΰτοί οί 
άνθρωποι θέλουν νά μάς κόψουν κα! τήν άργολαβία, σάν νά 
εϊιιαστε ζώα. Τήρα δουλειά σου κα! πρόσεχε μόνο νά μή χά- 
σις κάμμιά φορά τό καπέλο σου, γ ια τ ! ετσι φοβερίζουν πώς θά 
σοϋ κάνουν. At κα! τ ί μέ τοϋτο, μπάς κα! 5έν πέρνει; κα ! σΰ 
άλλο κα! μάλιστα καλοκαιριανό. Κάτι τάχα ήθελαν νά μά; 
ποϋν κα! κρίμα; στό μελάνι.

Ιϊατρόβεν.
Έ ^ώ, δηλαδή έκεΐ, είς τό μετόχη τής μονή; τοϋ μοναστη- 

ρ.’ου τοϋ Όσιου Λουκά δπάρχει μιά παρασυναγωγή άπό Μα- 
κρακιστάς καλογέρους όνομαζομένους Πανάρετον, Σουζέν, 
Διάκο/ρηστόφοοον κα! Νεχτάριον μοναχόν κα! άπομόναχάς 
του, άλλά έ/ομε κα! μοναχαΐς πέντε στά μάτια τους μακρα- 
χιστίνες, τήν ’Ο λυμπίαν, τήν Ζηνοβίαν, τήν Εύγενίαν, τήν 
Ε λένη  κα! τήν Άδρομάχη, ο ΐτινε; κα! α ΐτινες τοΰς περιταΐ
ζουν τά ίεοά κα! δέν θέλουν νά συναναστραφοϋν άνθρωπο.

Σ. Πχ.Ιηανϋρ. Δέν έχουν άνάγκη άφοϋ έχουν συναναστροφή 
άναμεταξύ του; κα! δέν μάς λέτε, γιά  νά πληθύνη τό γένος 
δέν σάς έκαναν άκόμα κα! Μακρακόπουλα, α είστε τότες ανά
ξιοι. Μέγας ή, κύριε Μακράχη κα! θαυμαστά τά εργα σου τά 
διαβολικά.

Ε ίς
τήν γειτονειά τά ’Δνδριώτικα κάθεται μιά σαντορινιά r  όποία 
συνάζει δλα τή ; γειτονειά ; τά κορίτσα ε*ς τά δωμάτιο που 
eivat μέσα στή κάμαρά ττ,; ποϋ είναι /.α! αντρ*. κα .α 
δάσχει οχι μόνο άνηθικότητεί άλλά κ » ! παραδειγμα γ ίνετα ι 
καχό τών άλλων κοριτσών τή ; γειτονειάς. . r ,

Σ ιψ . ΠαΑ. Τότε θά πτ, πώ ; τα κορίτσα τά θέλουν τα ςυνα. 
Καχομοιριασμένα άν δέν πάψετε τήν καχή πόρτα, νά , .  

ρετε πώ ; πόρτα άνδροΰς δέν θά σά; μπάση μέσα και να εχετε 
χάρι ποϋ δέν σάς βαζωμε χα! τά όνόματά σα;, ξεμυαλισμένα, 

‘ ουν χα! οί σ υ γ γ ε ν ε ίς  σα; νά σά; χάνουν πάτα πατα .' νά τά 
i

μα

τον till

* ΐ*πο  γρά·φ« «χύσεις χχΐ ϊ»6«»ριβμ.ούς.

βΰ κυρία ποΰ κατοικά; άντικρΰ στή Μητρόπολι και μαζεύει; 
τά κορίτσα κα! τά ξελαγιαζε.ς νά πάψης κα! συ αυτο τά άσχη
μο συμμάζωμα, γ ια τ ! παραπονοΰνται οι γείτονες.

Νά /αθής κα! σΰ, κ*! κεΐ ποϋ μά ; ςεφυτρωσατε < 
ξελαγιάστρ»;, μπά ποϋ κακό χρόνο νά μήν εχης.

Κα! είναι νόστιμα τά κορίτσα «οϋ μάς συμμαζευει; ; Φτου 
σου, γαϊδάρα μαγιάτικη-

ΧχέΓ.τετί'. γ ι *  τή β λ ο γ ιά .

Ά λο
Πύργο πήγε στή Κεφαλλονιά στήν επαρχία 

Σάμης ό Μιλ. Δρακόπουλο; κα! εκανε τόν κομματάρχη /* 
επειδή δέν τόν στημάριζε χάνένας γιά κομματάρχη, κατωρ- 
θωσε κ&ί κέοδισε τήν εκλογή μέ δύο ψήφους, _

Αϊ κα! τ ! μάς τό λέτε τώρα άφοϋ φάνηκαν οί Σαμιώτι; 
τής Σάμης τόσο βλάκες. Κ *! τοϋ χρόνου, γιά  νά γ ίνετα ι λό
γος τής κουταμάρας σας.

'Γόν
έκ Φ ιλιππουπόλεω; πρώην ανταποκριτήν μα ; κ. I. Λνασ.α . 
σόπουλον, μερικό! είς τήν Φιλιππούπολιν τόν συκοφαντούν οτι 
τά να  εν εκ γράψει γιά κάτι γυναικοδουλιές ποΰ εγειναν εις το 
Στενήυ,ανον, πράγμα τό όποιον δεν εχει γνωσι ό  ̂ αν -°’

1 άλλά χαί ούτε ποτέ έστειλε πρό; δ/.μοτίευ/jiv τουλάχιστον.

Η ω λ ε 2 τ * ι  η  ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι
ε ί; τ ά ν  Περαία ώραϊο Καφενείο κα! μέ καινούργια Ιπιπ>·* 
πλησίον στήν άγορά. Πληροφορία·, στό Πρακτορείο τών ! 
μερίδων.

Έ τβλέο^ οαν
στή Τζιά οί γάμοι τής κυρία; Σαμαλτάνας τή; πχμφιλτάτ·'.;· 
Κα! τού χρονου.

τό τυπογοαφεΐον τοϋ κ. Αναστασίου Γρίμη τυπόνον.αι 
οημα έπ ί'εκλεκτού χάρτου τά πενήντα 5 δραχμαίς τα εκ*· 
8 δρα/μαί; κα! γ ίνοντα ι στή στιγμή.


