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Ό  υπότροφος τ^ς Α γ γ λ ία ς .
Ή  /Vέα ’ Εγημερις δέν ξέρω τ ί διάβολο είχε καί τσακόθηκε 

μέ τήν ''Ωρα τοϋ Τρικούτη καί τόν φοβέριζε πώς θά τοΰ τά 
βγάνη δλα φώρα,

Α ΐώ νς  πάλι, άλλη μαλαγάνα έγραψε συμβουλευτικώς 
5τήν Νεχ Έφημερίς πως δεν είνε πρέπον νχ έπεμβαίνη τινας 
ε’ς τά οικογενειακά τοΰ άλλουνοϋ, καί τήν πχρακαλοΰιε τάχα 
μου, νά"μή έπεμβαίννι ώς καί τ ί κάνει μέσα στή κάλαρα του 
κχί στό σπ ίτι του ό Τρικούπης.

Ή  Ν έ α  μας λοιπόν ποϋ κεντρί ήθ:λε έδημοσίεψε χτές πώς 
δέν πχρχβαίνει στά προσωπικά τοϋ Τοικουπη καί τ ί κάνει 
στό σπ ίτ ι του, αλλά θέλει νά μάθϊΐ αφού εινε φτωχός ποϋ 
βρίσκει τά λιχνά καί ζή μέ τόση πολυτελεία, καί σαν τ ι ά- 
ρχγε μεταλλεία νχ έχη στήν Α γ γ λ ία , ώστε νά τοϋ έρχονται 
άπό κεΐ ή λίρες σέ γρούπους.

Τοιουτοτρόπως μέ μεγάλη εΰχαρίστησί μας έμάθαμε πώς 
ο πρώην πρωθυπουργός μας είνε υπότροφος τής Α γγλ ίας, καί 
έτσι βγήκαν καί αΰτή τή φορά αληθινά τα λόγια τοϋ Π α λ ι
ανθρώπου, ποϋ σάς έλεγε, πώς οί όμογοουνεΐς πού είνε στή 
Λόντρχ πώς κάναν κολάει καί ρεφενιδόν άπόκοψαν μία σύν- 
ταξι στόν Πετρέλαιο καί έτσι τοϋ έξασφχλησχν το μέλλον. 
$$; Μ ΐγάλη ή γεννχιοφροσύνη τών οξω από όώ ομογενών και 
τοΰ; ευχόμαστε, επειδή ρωμνηος είναι και ο Δεληγιαννης και 
φτωχός, επίσης μα; νά τοϋ κόψουν καί αΰτουνοϋ μιά σύνταξι, 
ή τέλος πάντων νά κάνουν συνταξιούχους δλους τοΰς πολιτι
κούς μας καί v i μά; λάβουν αν θέλουν καί υπο κηδεμονίαν 
τους

Μέ λ ίγα  λόγια τώρα άπαιτούμε νχ μάθωμε^ καθαρά καί
ξάστερα, ά π ό  π ο ιά  πη γ·λ  έρχονται οί γροϋποι^ αΰτοί τών λ ι 
ρών στερλινών στόν Τρικούπη μα; γ ια τ ί πολυ μάς σ κα ντα λ ί
ζουν ή άγγλ ικα ΐς λίρες.

’Ιδού λοιπόν ποϋ άνακαλύψαμε τώρα καί τόν ρεγάλο Πο- 
σαπέρνηδα.

Βρέ τ ’ είναι αΰτά π ’άκούν τ ’αΰτιά μας καί βλέπουν τά (/.ά
τια μας.

Ά μ  θ’άνακαλυφτοΰν κι’ άλλαις πομπαίς καί άλλα μα
σκαραλίκια.

'Ο Α αβχαράτος
γράφει προχτές στήν Ν. Ε φημερ ίδα  πώς άμα ποϋ είδε δ 
διάβολος τόν Θεό κα’ι έπλαθε τόν Μακοάκη, είπε, τ ί κάνεις 
Θεοϋλί μου ; Σΰ μέ τήν πλάσι τοϋ Μχκράκη μού κάρφωσες 
τήν οΰρά καί δέν θά μπορώ πλέον νά φέρω σκάνταλα στήν 
Ε λλάδα , άφοϋ θά στείλιρς αΰτόν έκεΐ κάτω .

Καί τώ δντι αΰτός ό Μακράκης τίποτα άλλο δέν είνε πα
ρά £να διαρκές σκάνταλο στην 'Ελλάδα Ινας διάβολος καί δέν 
έννοά, τό τέρας αΰτό νά μάς άφήσ·/) ήσύχους.

Ά φοϋ θέλησε νά κάνγ, κουλουβάχατα τήν θρησκεία μας, ά-ΐ 
φοϋ πήρε τόσους παπάδες καί άθώους άνθρώπους στό λαιμό 
του άφοϋ έκανε πολλούς πτωχούς τφ  πνεύματι και πλουσίους 
νά γίνουν καί πραγματικώς πτωχοί τρώγοντας τήν περιουσία 
των άφοΰ έκανε παρασυναγωγή, άφοϋ έκανε παιδοχανειό τό 
σπ ίτι του, άφοϋ έκανε καί Μακρακιστίνες ξεμολογήτριαις, νά 
κλέφτουν τούς άνδρας των καί νά τού τά πηγαίνουν αΰτονοΰ, 
καί αφού καί χ ίλια  άλλα άφοϋ, υστέρα άπό δλα αΰτά , έπήγε 
b χωλός αΰτός διάβολος καί στήν Καλαμάτα, νά μάθνι στούς 
άνθρώπους δτι τού; σεισμού; τούς κάνει b θεός, δταν θέλνι νά 
τιμωρήστ, τούς άνθρώπους, ήγουν μας, έλεγε τούς Κ αλαμ ατι
ανούς πώς είνε θεοκατάρατοι άφοϋ ό θεός τούς τιμωρά.

’Εκείνοι δέ πάλι χωρίς νά καταλάβουν τά διαβολικά λό
για του, είχαν τήν άνοησία μερικοί νά άντισταθοϋν κατά τής 
εξουσίας καί τώρα πάν οί άνθρωποι φυλακή, έστωντας μέ τό 
νά καταγγέλθηκαν έπί άντίστασι.

Μά τέλος πάντω ν, άφοϋ έγινε άπό τήν Πόλ» εξόριστος, δέν 
πορούμε, σύμφωνα μέ τούς νόμους, νά τόν στείλωμε στό 
ιάολο αΰτόν τόν θεοκατάρατο, άφοϋ, ουτε θείο ο3τί ίερό 

έχ*ι άπάνω του.
Τδού τώρα ποΰ μέ τΐΐς φαυλάντζε; του θά πάθουν άδικος 

τόσοι νοικοκυραΐοΐ, καί πρέπει νά τιμωρηθούν παραδειγμα
τικά , γ ια τ ί άν δέν χτυπηθούν τά δργανα ή κεφαλή δέν βά
ζει γνώσι.



Πρέπει να ξεριζωθούν η ρίζες γιά  νά (xapatOij τό άγκάθι, 
πρέπει νά τιμωρηθούν αυστηρά οί μακρακισταί γ ιά  νά μείνη 
μόνβς δ Μακράκης.

 ̂Καί μέ λ ίγα  λόγια, αφού ό Μακράκης είναι έξόριστος άπό 
τα πατριαρχεία τής Κωνσταντινούπολή δέν έπρεπε άπό μιας 
κ ι αρχής νά̂  γίνη εδώ δεχτός άπό τόν Μητροπολίτη μας, 
αλλά αφοΰ εγινε τό λάθος, μπορεί καί τώρα πολύ χαλά νά 
τόν εξορίση η Ιερά Σύνοδος, άφοΰ ό Πατριάρχης μας τάν άφώ · 
ρισε χαΐ τόν έξώρισε.

' Ηθελαν τα μοϋτρά του νά φέρουν καί σχίσμα εις τήν Έ λ- 
λαάα χαΐ θρησκευτικό μάλιατα , καί δέν τόν πιάνουν ο'ί Είσ- 
βγγελέϊδες από τ  αυτί καί νά τόν παν νά διδάξη στό Μεν
τρεσέ τό νέον Εΰαγγέλιον του, γιά  νά βγή άπό κεϊ όχι μέ 
ένα ποδάρι, άλλά χωρίς ποδάρια.

Και τό πράγμα εΐνε απλούστατο, άφοΰ δηλαδή στά βι
βλία του γράφει μονάχος του πώς είνε καθηγητής τοΰ Έθνους 
αυτοχειρόνητος, αφοΰ λέγει πώς είνε άδελφός τοΰ Χριστού, 
αυτός ό διαβόητος μασκαράς.

Αθλιοι, θέλετε νά διδάξετε καί τήν θρησκείαν καί τήν 
ηθικήν.

Οΰαί δ ι’ ού τό σκάνδαλον έρχεται.

'Ο  στρατηγός
Βουρβαχης^ στον καιρό τοΰ Γαλλιιτρωσικοΰ πολέμου είχε υπό 
τήν εξουσίαν του έξήντα κάν ένενήντα χιλιάδες στρατό 
γαλλικό, νεοσυλέχτους, ποΰ δέν ήξεραν καί πώς ανοίγουν η 
κάνες γ ια τ ί φοβότανε. Τόν στρατό λοιπόν αΰτό τό στρίμωξαν 
πέντε δέκα τάγματα γερμανικά καί τους έκαναν δλους νά 
παραδόσουν τά όπλα εις τοΰς έθνοφύλακας τοΰ Βέλγιου τοΰ 
δποίου τό έδαφος δέ τόλμησε κάνένας γεομανός νά τοΰς πα- 
τηση.

Καί γ ια τ ί ένικήθηκε ό γενναίος Βούρβαχήςμας ό όποιος καί 
«ΰτοχειριάσθηκε ένεκα τής φιλοτιμίας του’ καί σώθηκε ώς έκ 
θαύματος ;

Διότι τούς στρατιώτάς του άντίς γιά πέτσινα παποΰτσα 
τους είχαν δώσει χαρτένια, είχε λοιπόν στρατό ξυπόλυτο, δι- 
ί τ ι  ρ,έ αχρηστα ντουφέκια, καί είχαν οί προμτ,θευται βρέ- 
ξει καί τά πολεμεφόδια γιά νά μή πάρου φωτιά στά δρόμο 
από τό κοΰνα κοΰνα.

(1 ) Τ Π Ο Φ Υ Λ Λ ΙΣ

Ο ΝΙΝΙΑΡΔΑΚΙΑΣ.
Α '.

Ό  κύριος Νινιαρδάκιας ήτανε νέος ώς ε-κοσιπέντε χρονών. 
Παχύς καί κοντός.
Ητανε φοιτητης τής φιλοσοφίας δάσκαλος πρωτοχρονι-

της.
Στά μοϋτρα δ?ν ητανε άσχημος.
Είχε αφήνει κουταλέτες ποΰ κατέβαιναν ώς τά μουστάκια

του
'Η (χύτη του έγερνε πράς τά άπάνω, εις τρόπον ώστε, ε

πειδή ήτανε κ-.:ί πλατορούθουνος νόμιζε τινάς πώς ήτανε 
πάντοτε θυμωμένος, ένώ είχε καλή ψυχη'.

Περπατούσε μέ ανοιχτά νά σκέλια, γιά νά μή τάν ποΰμε 
δηλαδή πώς ητανε στραβοκάνης.

Ό τα ν  είχαν πρωτοβγοΰν η περικεφαλαίαις η άγγλικα ίς ίί- 
γουν τά άσπρα καπέλα ποΰ μοιάζουν σάν καβούκια χελώνας, 
ειχε πάρει και αυτός ενα, αλλά τόσο μεγάλο ποΰ έπρεπε τι- 
νάς,^νά ποΰμε έτσι, νά τάν ξεσκεπάση γιά  νά ’δ·?ί άν ύπαρ
χε άποκάτω άνθρωπος.

Οταν περπατούσε θάρευε τινάς πώς περπατούσε ένα κα-

Τέτοιαις λοιπόν προμήθείαις μάς έκανε καί ό Τρικούπη 
μας, ό υπότροφος τής ’Α γγλ ίας, ό όποιος αΰταίς τής ΤσίχλΕ; 

1 Καρακάξες ποΰ έφερε έκείθενες ήτανε σαποκάραβα παμπ*! 
λαιόθεν κατασκευασμένα ώς φιγούρα σάπιας μανέστρας σκω. 
ληκοφαγωμένα, εις τρόπον ώστε, όέν σήκωναν ούτε τά κα- 

• νόνια τους να φέρουν μαζύ καί άναγκαστήκαμε νά τά φέρωιχε 
μέ βαπόρι εμπορικό, ποΰ μάς κόστισε ένα κόσμο παράδες,* καί 

■ άφίνομε καί ένα ποΰ κόντεψε να πνιγή στό δρόμο καί τοΰ 
I άλλουνοϋ πού έσπασε τό κατάρτι μέσα στό λιμάνι τήν ώρα 
I τών ψεύτικων γυμνασίων.

Ολη αυτη η φλυαρία εχει τά εξής συμπέρασμα, ότι τί- 
I ποτα κατά θάλασσα δέν έχομε γ ια τ ί σκούργιασαν ώς καί 

αΰταίς η τορπιλλαις και πάν στό διάολο τόσα μελεούνια.

Άν
1 δέν φοβόμουνα τήν προφητεία ποΰ λέει πώ ; κάθε προφήτη; 

μετά καί υστέρα άπό τά Χριστό, ότι είναι γάδαρο;, θά έλε
γα , πώς καλά έγώ τά προφήτεψα γιά  τούς φίλους Κρητικούς, 
ότι ήγουν μας έχουν πρό πολλοΰ κρεμάσει τό ζονάρι του; γιά 
καυγά, καί ότι ή κυρία γειτόνισα ή φιλινάδα Τουρκία τού; 
τό πάτησε τό ζουνάρι, άπάνω ε:ς τό ζήτημα τοΰ ηγεμόνα* 
κοροϊδεύοντας αυτούς διορίζοντάς τους ίσα ίσα ηγεμόνα' τόν 
κύρ Σάββα πασά ποΰ τόν είχαν έξαιρέσει εκείνοι.

Ά λλά  οί Κρητικοί δέν είναι άπό κεινούς πού σηκόνουν ^ω . 
ρατά. Τά χωρατά τους είναι τά όπλα, καί μέ τά όπλα θαρ
ρώ πώς κανείς δέν πρέπει νά χωρατεύη, έρριξαν δέ στή Συνέ
λευσή τους καί ένα πλάγιο όβούζιο τό οποίο άπάνιο στό σφύ
ριγμά του άκούστηκε καθαρά νά λέη.

«Θέλομε τήν ενωσι μέ τήν μάνα μας τήν Ε λλά δ α » .
"Ωττε καλά ξεμπερδέματα.
Βρέ, αδερφοί Κρητικοί, θά καθίσετε φρόνημα, η νά μή 

μάς αναγκάσετε καί έρθομε καί σάς κάνομε κατοχή, καί ξεμ· 
περδεύει έτσι τό παστόψαρο, κα ί έπειτα κοντά στήν είρηνο- 
ποίησι τή δική σας θά γυρεύη ή Τουρκία νά βγάνη κ ’ έάά; 
καί σεΐς δέν θά μάς άφίνετε καί έτσι θά γίνωμε μαλλιά κου-

. θά έχω,λε * αν°νια άπό W  Κρήτη, κανόνια άπά
τή Μακεόονία καί Α λβανία  καί κανόνια άπό τήν Εθνική 
τράπεζα, ποΰ πάει ή κερατόπιστη νά μπαταλέψη όλο τά εμ
πόριο τής Ε λλάδας.

πέλο μέ δυό ποδάρια άποκάτω, πώς ήτανε κάνένα μεγάλο 
προκατακλυσμιαίο μαμούνι.

Είχε καί μπαστούνι άγγλίτσα ήγουν τσοπάνικο, τό όποιον 
έλεγε καί έκαφχότανε πώς τόφτειασε μέ τά ίδια του χέρια 
άπό λιγαριά. Είχε καί πίπα άπό ένα ξύλο ποΰ έλεγε πώς ή
τανε γιασουμί.

Τήν πίπα τήν είχε πάντα μαζύ του καί όταν έβγαζε νά 
κάνη τσιγάρο τήν έβγαζε καί αΰγ/i μαζύ τήν έβαζε στό τοα- 
πέζι έ'φτειανε τό τσιγάρο του, τό άναβε καί έβαζε πάλι τήν 
π ίπα στή τσέπη του γιά  νά μή λερωθή.

, Ή  πίπα *υτή »IjC* τήν ίστορία της, διότι ήτανε δώρο
από χέρι καί από ποιά, θά τό δοΰμε πάρα κάτω.

Μερικοί λέν πώς είχε καί γάντια , άλλά αυτό είναι ζήτη
μα, διότι τά αφινε πάντοτε κλειδωμένα στή κασέλα του, ζις  
τρόπον ώστε διαδόθηκε ή φήμ η  πώς δέν είχε καί τό έλεγε’ 
γιά νά κάνη φιγούρα. *

Πολλοί του είχαν πή νά κάνη καταγγελία  γιά συκοφαντία 
έκεινών ποΰ διέδοναν πώ ; δέν είχε γάντια , καί τά ε ίνε  άπό- 
φασι, άλλά δέν τολμούσε νά τό' κάνη, διότι επερίμενε νά 
άλλάξη τό ύπουργειον καί οί εισαγγελέϊδες, καί τότε τούς 
είειχνε.

( Τά δάχτυλα του ήτανε καταμουτζουρωμένα άπό μελάνια, 
λενε μαλιστα μερικοί πώς για νά κανη οικονομία ώς καί 
στούς κοντυλοφόρους, έδενε τήν πέννα στά δύο δάχτυλα τοΰ 
χεριού του.
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" θαρρώ όμως πώ ; ότι πρίν τό κουνήσουν οί αδερφοί Κρητι
κοί δέν θά ί,ναι άσχημο, νά συμβουλευθούν και τόν πάτερ 
ϊίακράκη πού προλέγει καί τούς σεισμούς, καί κοντά σ’ αυ
τόν νά προσκαλέσουν καί τόν φίλο ποιητή Σ βοδινό, νά τούς 
[ίγάνη άλά Τυρταίο κ ίνένα  ποίημα ένθουσιαιτικό, εις τροπον 
ώστε περνώντας άλά Μωησή τήν θάλασσα άβρόχοις ποσί νά 
*ατ*κυριέψουν τήν Πόλι, άν θέλουν μάλιστα τούς στέλνομε 
**1 τάν Βοσέρ πού ξέρει άπό κουνητοποιήσες στρατού ώς τής 
Κουκουβάουνες.

Ά μ  δέν θά πάη καλά αυτός ό χρόνος, καί κακά χρόνο 
νάχη ό Τρικούπης ποΰ άπάνω στής φούργιαις μας μάς άφησε 
χωρίς πεντάρα καί μάς μυρίζει πάλι κ α τ α ν α γ κ α σ τ ώ

Πόλεμος.

Λ ίά
ύστερα πάλι άπά χίλια βάσανα ώς καθώς προείπαμε κατώρ- 
θωσε ό Δεληγιάννης μας νά πάρη δάνεια £ξ μιλιούνια, άτινα 
όριως έπληρώθηκαν γ ιά  περασμένα χρέη τών περασμένων μη
νών καί τώρα αρχίζουν η μήνες τής πείνας, άν δέν προφθάση 
5 θεός νά μάς βρέξη, όχι πλέον μάνα τού Ουρανού, άλλά κου
ραμάνα καί άς ηναι μακάρι καί σάν εκείνη ποϋ τ ρ ώ ν  οί στρα 
τιώτες, ήγουν μας, μέ καβαλλίνες καί ποντικούς μέσα.

a*. α λ ά
χαί τό θυμήθηκα. Τί κατάστασις κουραμάνας είναι αυτή, κύ
ριε έπί τών στρατιωτίτων ύτουργέ; Αΰτή πλέον δπως την 
κατάντησαν δέν τήν τρών ούτε τά εξευγενισμένα γουρούνια 
τά άγγλικά ποΰ χάρισε ό πρίγκηπας τής Ουαλίας στάν βασι
λέα μας καί τά έχει στό Τατόϊ.

Έ χ ω  τό σπίτι μου γεμάτο άπά κουραμάνες, τής οποίαις 
περκρρονοΰν ώς καί αυτοί οί ποντικοί.

Μά δέν θά μπορέση τέλος, μά τέλος πάντων νά γίνη μία 
διόρθωσις άνθρωπινή γιά τού; ανθρώπου; αυτους πού τρών τήν 
κουραμάνα;

Ό  φίλος
[/.ου ο Καντάρας λόγου συμπεσόντος ειπε ενα κλητήρα πώς 
είναι βλάκας, ό κλητήρας δμως γιά  νά τοΰ απόδειξη πώς 
τό απεναντίας εΐναι πολύ έξυπνος τόν έμάντρωσε στήκατώγα 
δώδεκα ώραις.

Άφίνομε πού ητανε καί ζερβόδεξος.
Γιά νά μή χαλά τάν λαιμοδέτη του, έβαζε πάντοτες ενα 

[ίαντύλι στό γιακά του, λέγοντας, άλλοτες πώς ιδρώνει 
πολύ καί χαλούν οί γιακάδες του, καί άλλοτες δτι είχε 
βύχα.

Έβαιώθη όμως μετά ταΰτα έπισήμως, δτι δέν φορούσε γ ι 
ακά.

Τά παποϋτσά του τά γυάλιζε μοναχός του καί  ̂ έβαζε τήν 
μπογιά μέ τά δάχτυλο, τό όποιο έσάλιονε στά χείλια του, εις 
τρόπον ώστε καταντούσε νά μουτζορώνη και τά  ̂ μούτρα του, 
νά κάνη δηλαδή δεύτερα μουστάκια άποκάτω άπό τά ολίγα 
εκείνα πού είχε.

Τάν είχε πιάσει μανία μέ τήν φιλολογία καί τή γραμμα
τική, κάθε πρωί διάβαζε εφημερίδες, οχι γιά νά ’δή τα ν=.α, 
άλλά γιά  νά νά βρή γραμματικά λάθη τά όποια εσημειωνε σε 
ενε τετράδιο μικρό που τό είχε φτειάσει μοναχός του καί τού 
τά πήρε ένα ; λωποδύτης άντίς γιά πορτοφολι και τό κα .αξ 
σχίσε έλεγε μάλιστα πώς άν τόν συναπαντούσε πουθενά θά τον 
ιδαιρνε γιά τάν κούφιο κόπο του.

θά  πήτε εις τ ί τάς ήθελε αΰταίς τής σημειώσεις; Νά,εκανε 
σχόλια γραμματικά καί παρατηρήσεις άπό διαφόρους λέξεις 
γιά νά τάς τυπώση έπειτα . Κι’ ίδού μερικας από τό σημειο- 
ματάριό του. f f
t «Είς πολά στόματα εμπόρων άπαντά ή φράσις .-rp it  y*C.

~ "Αν ί,ναι κα τ ’ αΰτό τόν τρόπο νά μάς χαψόνουν οί βλα- 
Λ'Λν,τήρες,— όχι δλοι— άλλά εκείνοι μόνο πού είναι αληθι
νοί ή προσποιούνται τόν βλάκα, νά βγάνη κοντά στής άλ- 
λα ι; διατάξεις καί άκόμη μία ό φίλος Κατσαντρής, πού v i 
λέη λακωνικά :

Β α ρ δ ά τ ε  ό τα ν  π ερνά  κ λη τή ρ α ς
Αφού λοιπόν όποιος λεει τον αλλο πώς είναι βλακας, χ_α— 

'(όνεται, λέγω καί έγώ λοιπόν είς τόν ίίρωα κλητήρα πώς εί
ναι δυό φοραίς βλάκας, καί ορίστε νά μέ χαψώση.

"Εκανε δμως καί ένα φοβερό λάθος ό κ. Καντάρας, γ ια τ ί 
άντίς νά τόν πή βλάκα έπρεπε νά τόν πή μ,ποϋφο καί έτσι 
/έφευγε τήν φυλακή, γ ια τ ί ο μπούφος δεν εινε υβρις.

Βρέ δέν ντρεπόμαστε λ ιγάκ ι, ώυστρί κι αυτός πού κάνει 
πολύ τόν αΰστηρός μέ τούς λοιπούς.

Ένας
Καράβας καί συντροφία στή Σμύρνη σάν τίμιος έμπορδος 
έφαγε 40 λίρες άλλων έ μ π ό ρ ω ν  μέ τρόπον εμπορικόν τής σού
φρας, καί έπειδήτης αΰτή ή ΰπόθεσις σηκώνει νερό καί γιά νά 
ιή  τήν πάθουν καί άλλοι, γιά  νά ξέρουν μέ τ ί άνθρώπους έ
χουν νά κάνουν, θά σάς τήν περιδιαγράψουμε κατά συνέχεια 
στά άλλα φύλλλα καί κατά γενική άναζήτησι.

Προχτές
μοϋ είπαν πώς έπρόκειτο σέ ενα θέατρο νά κάψουν τόν Πα- 
.Ιτ)άγθρ(ύ.Ί0 καί τό είχαν καί τοιχοκολημένα καί στούς τοί
χους. θύμωσα καί πήγα και ξουρίστικα *αί ύστερα πέρνω 
μιά άμαξα καρότσα καί τής λέω νά μέ πάη στό θέατρο, άλλά 
άπό μακρυά καί κ α τ ’ εΰθεϊαν γραμμήν στά Μέτς.

Ά ς  ηναι καλά οί φίλοι πού είχαν τήν καλοσύνη νά μέ συν- 
τροφέψουν, άφού γέμισαν τήν παραδαρμένη τους από κουτα
λέτες καί τριγώνια νά μού τά κάναν δλα άπάνω μου γ ιατί* 
ήρθαν τής β ία :, καί ηγουν μας είχαν ξεχάσει τά  λιανά τους 
είς τή κάσα τους.

Έ γώ  ώς καθώ; πολλάκις φοραίς σάς είπα, έ γεννήθηκα 
μπούφος γιά νά πεθανω βλακας, και να μ/ι τά πήτε τοΰ
κλητήρα...............................................  καί μέ χαψώση, γ ια τ ί είπα
ό ίδιος τον έαυτό μου βλάκα, οπως είναι εκείνος, τά  πλή
ρωσα ούλα, εκτός κάτι φουχτιαίς χεράσα πού είχαν τήν κα
λοσύνη νά σουφροποιήσουν οί έντιμοι σύν;ροφοί μου.

Καί τό μέν π ρ ίξ  άν καί κακώς γράφεται εννοεί τήν προίκα, η 
ποοίξ τής προικός, τήν προΐ/.α, τά δέ y i c , παράγεται ατό το 
φημί, λέγω , φημί, φις φασί, ηγουν τόσο ψχαΐ »} .-τρ Ί ξ  τού 
■πράγματος, τόσα σοΰ λέω κάνει και δεν θελω συ,ητήσεις, ξε- 
κωμένο. Ώ σ τε  άντί τής μιξοβαρβάρου αΰτής λέξεως η φράσεως 
δέον άντικατασταθησομένη υπό ενια ία ; π ρ ο λ έ γ ω  πρϊΕ ψ>ς

ι προλέγω. | , , ,
Καί άφίνω τήν παρατήρησιν ταύτην ίνα εις την πρωτην συ- 

' νεδρίαν τής Α καδημίας τήν συσταθησομένην τήν δέ γενομέ- 
νην Σίνου άναλασομένην, πηλίκοις δε κοσμαίς κεκοσμιμένην,

' οΰ κέτι τετελειωμένην ώς έπεξεργαζομένην χρυσίου άναπεπλα- 
μένην, έν τόπω μή εΰθέτω κειμένην, ώστε άόρατον θεωρουμέ- 
νην παρά τοΰ διαβαίνειν, έξ ου καί διαβάτης, διαβάτρια, δι- 
βαίνω, βαίνο).

Τό δέ β α ίν ω  έχει καί άλλην σημασίαν ή δέ σ ψ α σ ία  ττκ- 
ράγεται έκ του σήμα. τά όποιον θά πή σημεΐον καί c i a r  οπερ 
εττ ι κατά άττοκοπ^ του άλφα άο ίαν  βαίνω λοιπόν, ειοε λεξι - 
κάν, ώς αισχροζούσης τής λέξεως τού ρήματος, καί παραλη- 
πτέον καί οΰ λεπτέον οΰδέ γρακτέον. Σύμφηρι.

Ά π ά  αΰτάς τάς ολίγας σημειώσεις τού δασκάλου μας μπο
ρείτε πλέον νά καταλάβητε μέ τ ί αντικείμενο τής όμιλίας 
θά εχωρ,ε νά κάνωρ,ε <ιέ 2να 5 υ ΐ τρια φύλλα ακ<5[/.α. Ας έρθωμε 
λοιπόν τώρα καί ώς πρός τήν ερωμένην του, τ ή ς  οποίας τήν 
περιγραφήν άφίνομεεις τό άλλο καί γιά νά μή τήν ξεχάσωμε 
βάζομε τό : · (Έ π ε τα ι «υνέχεια .)



ΟρέεΥτε τον κατεβάσουν τόν φόρο το3 κραβοΰ 
e.cs μη, εμείς τό ίδιο θά τό πένωμε, ωατε άς μβεν»}.

Γ ράμματά
ϋν επιστολών δέν 0ά σας τυπώνω ε?; τό εξής καί ν4 ^  χ ά _ 
τε κόπο καί γράφετε. r  j

των
νε

• Και πώς τα βλέπεις τά πολιτικά ·
Άν δέν φτεινινη τό κρασί πάν-α βκο0’ρα

Ε ις τό φωτογραφε?ον
Α°.\κ·, ^ ων<Γτ· Δημητρίου, που είναι κεΐ κοντά στού; άγ(0υ; 
θ  χ«1 ! « < « « ,  , ί ,  ,4 ,  w „ u4 5 γίν^ν

° μ “ μ ,Τ °· ’°  ™» faργα./ι, και στό φωτογραφεΐον του Μωοαίττ.

αι
? ζ ι -

Τέχνη πρώτης, καί επιτυχία  άρίστη· £νει φέοει καί τάς
-  “ Μ  « - . W .  τ .  J U V  χ “ ‘ Γ. ■ · ------xvitgvsiJiai
τιμα ΐς μέτρίαις. Προ<τέρθετε δσοι οί5ν βούλετθε.

τε·
λα[ΛττραΙς καί

ί»« ’ Ί Ί * - ° “ 4ι  * « ' s ■n * ^ » « p » w  « 5 « κ „  w

τάς τ0> /■ λ* 7& ·4 θέατρο περιμενον- ~ ·  τ » .  π . » ^ , ί ρ . ™ / 4Χ ” » , “ ^ ΰ ϊ ~  " ι η<  ν * #  
, * « % χ α ί i , ξ; „ Λ , ? ; £ ' * I l 2 l  " l j ^ :
I Χ!»0 -ο» ξίρετι, a » T !  v i  , 5 :  3 λ  a i  f  * " *
j χαι πνιγήτε στό Φάληρο. ’  α τ ®

Μάει στό θέατρο

ΛΙεος τρόπος περπατήματος

ΚαΙάφοΰ μέ το όνομα τοϋ Παλιανθρώπου έκαναν τόσο 
τσίρο, δέν είχαν τήν καλοσύνη οΰτε νά μέ ειδοποιήσουν.
,  ™ως άριστουργηματικό τό πυροτέχνημα καί τους

6·,χομί παντοτες καλή επ ιτυχ ία  καί νά τό ζανακάνβυν.

γ ν ω ς τ ο π ο ι η ς ις

δ ε ίξ ε ι  τών ^°U “ ^ '·°ν χα?τίων τάς άπο-

8βρίου Νβρίου A V o T e T * 6«TY’iY?? fi' ' a i  Γ^Ι  7βρί°υε3ρον. ΈπειδΫι δ? 7 > άναζηιησας ταυτας δέν τάς
έπ ί -ώ  λΓν /  Τ * 1 Είί Τάν εΐ5Ρ°ντα s’Vtv δλω< άχρησται
« Γ« Ρ, ‘Τ — f i x,  κ "  Λ ί .
ε6»ών x J r i j  , i  „ j° “f f T“ V * « i* x * l« t™  5f1· ί  τας επίστρεψει καί θέλει άμοιφθή.

’.Ιάκωβος Κορονέλλος
λ ο χ α γ ό « 3


