
*H αρχή μ ο υ  ε ίνα ι να μ ήν 2χω χ ά μ μ ία ν  αρχήν.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ.— Συνδρομτ, ϊ.ροπλτ,ρω τέα ctr.v Έλ>ά<α 12 δρ. βτό  6ξω  τ¥,ς ’E)7.<5cos 18. ’* mitce-coa tp lc ιτ ,-  £6δομάδα«, άπό 7 - 8  *fs- 
λ ιά δ ί?  φ ύ λ λ α . Γ ιά  κ ά μ μ ιά  v a ta y w p re t  δ ίν  l y t i  πληρωμ*). ο ΰτε  γ ιά  t i c  γ> ω ιιο κ ο ιή β ε κ .  Κ ά μ μ ιά  *αταχώ ρ»,ο ι ε ίτε  τυπ ω δ τ , ε ίτε  μ ή , » ' ί  
iw io tp if t ta t .  *Οβοι μ*<; β τ ίλ νο υ ν  γ ρ ά μ μ α τ α  ηρέπει νά  έ χ ο ν ν  Γ.άντοτες ύηογραφ*), * a l  ί, ύ^ογραφ*, τ υ υ ι  Οι* ιυ π ό ν ε τ α ι.  A ti^evotc * ά μ μ ^  
61ν  γ ίν ε τα ι,  * a l  δοο ι βέλουν νά  « ά νο υ ν  τ ίτ% ια ις  &ς «&ν o'S^Xat? έφτ,μερ ίδκ:. Γράφε ξεγ( άψε « ν  εχει. -Ο ουι γρ ά φ ουν  κ ο ίλ ά ,  va .U p «W  
κώς τ ά  γ ρ ά μ μ α τά  το υς  δ ίν  β* δ ια β ά ζ ω ν τα ι. —_________________ _____

AtJiJvai, I 3  Σ επ τεμ β ρ ίο υ  ϊ  ’A p tb ^ lj^ d frj-^ l 3  & -j· Ο

"Ενας
άρχαΐος βασιλείας άπό τούς δικούς μας είχε μαζέψει στό 
πα λά τ ι του τοΰς εφτά σοφούς τής Ε λλάδ ας καί κοντά στά 
άλλα τοΰς ρώτησε ποιά πολιτεία είναι έκείνε ποϋ διοικαται 
καλλίτερα, άφοϋ είπαν δλη την γνώμη τους έφάνηκε πιό 
σωστή έκεινού τοϋ σοφού ποϋ είπε.

(("Όπου οι πολίτες θεωροϋν ενα άδίκν,μα ποϋ γ ίνετα ι εναν
τίον ένοΰς πολίτη ώς νά έγινε εναντίον ό'λων τών πολιτών, 
ή'γουν νά τό πέρνουν σάν αδίκημα κάθε πολίτης ^τοϋ ένοΰς 
πολίτη τό άδίκημα σάν νά έγινε εναντίον τους».

Καί τό δικά μας τό Σ ύνταγμα λέει πώς ή ελευθερία τοϋ 
πολίτη εΐναι απαραβίαστη.

Tt θά πή αΰτό ; Θά πίί, πώς δέν μπορεί ή εξουσία στά 
καλά καθούμενα καί χωρίς ένταλμα σύλληψις νά^ένοχλΐί κχ- 
νένα πολίτη.

Τί βλέπομε ό'μως τώρα στγίς μέραις τοϋ Τρικούπη νά γ ί 
νεται ;

Σταυρωτίδες αδιάντροποι σάν θηρία, σάν όρνεα άρπαχτικά 
μας κινυγοϋν στοΰς δρόμου; καί στά καταστήματά μας καί 
μας αρπάζουν νά πληοώσοιμε αμέσως φόρους, σάματις έχομε 
τγίς Τράπεζες άπάνω μας έκεϊ ποϋ βρισκόμαστε στη δουλειά 
μας η στό δρόμο, δέν ϊ γ ζ ι  πολλά λόγια , ϊ) πληοώνεις η μέσα 
καί χωρίς ένταλμα φυλακίσεως μας κουβαλούν σάν τραγιά 
στνίς φυλακαίς, καί μάς γυρεύουν υστέρα καί τό κολόκουρο, 
πενήντα λεπτά  η ένα φράγκο γιά  τά οδοιπορικά τους λέει 
έξοδα, χωρίς νά μας δόσουν μιας ώρας καιρό νά οι’κονομήσωμε 
τοΰ; άνοικονόμητους πλέουν φόρους ποϋ μάς πλάκωσαν σάν 
βροχή στό κεφάλι μας.

Κάτι αγριάνθρωποι δημόσιοι άρπάχτορες μέ μάτια  γουρ- 
λομένα τρέχουν στοΰς δρόμους μέ μιά ολόκληρη κουστωδία 
'χωροφυλάκων καί στρατιωτών, ποϋ άμα τοΰς δίί τινάς νομί
ζει πώς πάν νά τόν κρεμάσουν σάν νά έκανε κανένα κακούρ
γημα. Π αγώνει τό αϊμά του.

Καί άν αΰτά συμβαίνουν καταμεσής στή πρωτεύουσα [Απο
ρείτε νά φαντασθήτε τ ΐ θρήνος καί όδυρμός γ ίνετα ι πλέον 
«τάς επαρχίας.

’Άρχισε πραγματικώς ό Λαός πλέον νά γογκίζγι, νά άπελ- 
Χιζεται καί νά ρίχνγ τά μάτια του αγριεμένα εδώ κα ί κεΐ 
οάν τόν πνιγμένο ποϋ δέν βρίσκει ποϋ νά σωΟτί.

Καί έχομε'καί μούτρα νά κατηγορούμε τοΰς τοόρκους ·, Ό  
τοϋρκος είναι b εΰγενέστερους άπό τοΰς εδώ άληθινοΰς Τούρ
κους y ο>ροφύλακα;, ξέρουν νά σέβωνται κάθε πολίτη κατά τήν 
άξία  του, εδώ αΰτά τά τέρατα μάς τραβούν ό'που μάς τύχουν 
σάν νά είμαστε λνισταί μέσα στοΰς δρόμου; καί άπό τά κατα- 
στήματά μας, έν όνόματι τών νόμων τών ανόμων, ό'πως τοδς 
κατάντησε ό Τριν,ούπης σας.

Ή  φωνή, λέει ένοΰς αδικούμενου πολίτη , πρέπει νά θεωρ·»ί- 
τα ι ώς φωνή όλάκαιρου τοϋ Λαού. ’Εδώ αδικούμαστε ολοι,φω- 
νάζομε ό'λοι καί κάνείς δέν μάς ακούει.

Τι θά γίνωμε ; Ποϋ περπατάμε καί πού θά καταλήξωμε 
οΰτε b θεός οΰτε ο διάβολος ξέρει, μπορεί ό'μως τινάς νά π*£, 
χωρίς νά ήναι προφήτης, ό'τι θά μάς πάρη ό διάολος δλους. 
μικροΰς, καί μ ε γ ά λ ο υ ς .

’Ά λ λ ο ς
πάλι βλάκας άπό δώ μάς ξετρύπωσε δάσκαλος τής ηθικής κα ί 
υπερασπιστές τών αχρειοτήτων τών παπάδων.Κ αί μάς γράφε», 
δτι πραγματικώς ή σατυρογραφία πρέπει νά χτυπά  τήν κακο- 
ήθεια δπου τήν βρή,, καί δτι άντίς γιά  νά γράφωμε γ ιά  τούξ 
παπάδες έπρεπε νά γράφωμε γ ιά  τά δργια ποϋ συμβαίνουν 
στΫις μπυραρίαις, παραδέχεται πώς ή γλώσσα ή λαλουμένη 
εις τήν οποία γράφομε δτι έγραψαν οί σπουδαιότεροι σατυρι
κοί τής Ελλάδος καί ’Ιταλ ίας, δτι τό ίερατεΐόν τό έσεβόν- 
τουσαν οί άρ^αΐοι, καί γ ι ’ αΰτό εΐχαν γ ιά  τοΰς παπάδες τους 
ιδιαίτερα καθίσματα στά θέατρα τιμητικά , δτι οΰδέποτε έβρ ι
σαν οί αρχαίοι κωμικοί τήν θρησκεία τους, ή όποία είναι το 
στήριγμα κάθε πολιτείας καί δτι γράφω εναντίον τών παπά 
δων, γ ια τ ί δέν έχω μέ τ ί νά γεμίσο) τό φύλλο μας.

’ Λ πάντ. ΠΊ.Ιηαγθ. Μάθε πρώτο μασκαρά, δ'τι γ ιά  τά δργιαι. 
ποϋ συμβαίνουν στγίς μπυραρίαις, έγραψα γώ πρώτος κ α ί κιν~ 
δύνεψα νά πάω μέ σπασμένο κεφάλι στό σπ ίτ ι, κα ί δτι’ ή α 
στυνομία τότε έλαβε τά  μέτρα της καί τνίς περιώρισε λίγο» 
Έσΰ δέν έχεις τήν τόλμη νά βάνγς τήν δπογραφή σου στ& 
κουτογράμμα σου τό συμβουλευτικό καί έγώ θέλεις νά τά  βά~ 
νω μέ δλο τόν κόσμο ; Λές πώς τό ίερατεΐόν τό έσέβοντο οί 
άρχαΐοι, καί δτι κάνείς δέν έγραψε έναντίον αΰτουνών. Κακά 
στά μούτρα σου, βλάκα. Καί δέν ανοίγεις τά  στραβά σου ν *



^ιαβάσης, δέν σοΰ λέω ποΰ, γ ιά  νά μή σοδ άνοίξι» τά μ άτια , 
ο τ ι υπάρχουν κωμωδίαις άρχαίαις ποΰ παραστάθηκαν μ άλι
στα  στά θέατρα έχοντες έπιγραφαίς ίΕεΰς λ ία ινόμ ,ενος, 
ηγουν σου ό Θεό; τρελός, άλλοι Ζε\>; βοΰς, ήγουν ό Θεό; 
βουβάλι, όπως είσαι καί σΰ, καί έξευτέλιζαν τήν θρησκεία 
τους ενώπιον δλων τών Α θηνα ίων μέ πλάγιο τρόπο, δτι ή 
θρησκεία τους είναι γελοία, καί οτι ε'νας υπάρχει ο άγνω 
στος Θεός, τό δαιμ,όνιον τοΰ Σωκράτη, ποΰ τόν φαρμάκω
σαν ίσα ίσα γ ια τ ί τόλμησε νά δείξη τόν άγνωστο Θεό εναν
τίον τής εΐδωλολατρείας τώ*. ’Αθηναίων, οί αρχαίοι κωμικοί 
ίσα ίσα ετοίμασαν τά πνεύματα τών Α θηνα ίων μέ τόν έξευ- 
τελισμό τής εΐδωλολατρείας ώστε νά δεχθούν εύκολα τόν 
χριστιανισμό.

Έσεβόντουσαν λέει οί αρχαίοι σατυρικοί τοΰς ιερέας, καί 
οτι κανείς δέν έκανε κωμωδίας εναντίον τους. Κολοκύθια σ τ’ 
.αυτιά σου. 'Γπάρχουν κωμωδίαις ποΰ παραστάθηκαν έχοντες 
£ νο μ α = 'Ι ερ εΰ ς  ιερόσυλος,άλλη κωμωδία,ιερε ίς  π-ιΠε- 
ρασταέ άλλη— ϊ'α  ΊΕλευσίνια μ υστήρ ια , ποΰ βγάζουν 
στά φώρα ολαις τής μπιρμπαντιαίς τοΰ ίερωτέρόυ ναοΰ τής 
‘‘ Ελλάδας τ ί κάναν κα ί τ ι  δεν κάναν έκεΐ οί τραγόπα.τάδες 
τους γ ιά  νά γελοΰν τόν κόσμο δπως τώρα γ ίνετα ι στήν Β αγ
γελίστρα. Γιά τήν διαφθορά τών νέων έγραψα έγώ πριν ξυ- 
— ίσης σΰ, δταν ακόμα ήμουνα 17 χρόνων μαθητάριον μ εμ ιά  

7.ωδία μου ποΰ επιγράφεται Κάτοπτρον τών ημερών y.ac.

Προσέχετε λοιπόν δσοι έχετε μικρά η μεγάλα χρέη νά μή 
τήν π»θετε σάν αυτή τήν φτωχή γυναίκα πληρώνοντες χωρίς 
άποδειξι.

■ί,ύριε 25υντάχτν}.
Προχτές έφυγα άπό τό κατάστημα τοΰ κΰρ Παντελή Λε- 

ούση δπου έργαζόμουνα καί τοΰ γυρεύω νά μοΰ πληρώση τοΰς 
μισθούς μου ποΰ μοΰ καθυστερά καί κείνος μοΰ λέει νά τοΰ 
δόσω καί τά ρέστα. H. Λ. Τζουγάκος.

Σ ημ . Πα.Ι. Ό  κΰρ Λεούσης είναι ένας άπό τοΰς έντιμω τέ- 
ρους καταστηματάρχας τοΰ Περαία, καί δ ,τ ι έχεις νά λάβης 
θά σοΰ τά  πληρώση, έτσι σ :ϋ τό κάνη γιά  νά μάθης νά μήν 
αυθαδιάζεις. Πήγαινε καί v i ήσαι βέβαιος πώς δέν Οά σε 
άδικήση. ''Οπως πάτε κοντεύομε νά κάνωμε τόν Πα.1>)ά>·- 
ffth.t-rn γουρουνοδικεΐον. Σε παρακαλώ πολΰ, κΰρ Π αντελή, 
δόσε δ ,τι είναι δίκαιον αΰτουνοϋ τοΰ παιδιού καί ό Θεός θά 
σοΰ τά βγάνη άπ ’ άλλού.

«νησ
•χωΐλκωμωόία μου πού επιγράφεται Κάτοπτρον τών ημερών μας, 
ϊάπεικονίζουσα τά διαι^θαρμένα ήθη τών ήμερων μ ας». Ά πό  
17 χρονών λοιπόν πα ιδ ί καί μαθητάριον τής ά. τού γυμνα
σίου έδίδασκα τήν ηθικήν. Βρές κείνη τήν κωμωδία καί διά
βασε τόν πρΑ ογί της καί άει κοιμήσου. Μάς λές πώ ; δέν 
2χομε τ ί νά γράψωμε, καί γεμίζωμε τό φύλλο μέ παπαρδέ-

ώ ν κρύφτονται, άπό τά οποία παραλείπω τόσα γιά  να άπα 
ήσω πρός εσένα τόν Ιησουίτην. Τήν δε θρησκεία μου ζε 

γώ  νά τήν σέβωμάι καλλίτερα άπό σένα τόν Ταρτούφο, καί 
εχω  τόσα γιά  τήν θρησκεία μας γραμμένα, τήν δεν ηθική δ ια 
φθορά τής κοινωνίας μας π ώ ; τήν χτυπώ , άνοιξε καί πάλι 
τά  στραβά σου καί διάβασε δ/ι τά άλλα άριστα έργα μου, 
άλλά τό Α ια ο λ ά κ ΐ ,  αΰτηνής τής ΰποφυλλ ίίά ; πού τυπόνε- 
τλ : στά τωρινά φύλλα, γ ια  νά μάθης ολίγη ηθική κα ί νά μή 
γράφη; ώς άτιμος δολορίνο; χωρί; όνομα, Δέν απαντώ  πλέον 
•σέ κανένα, γιά  παπαδ ίιτηκα  πράγματα , άπό δ ,τι καί άν μοΰ 
γράψετε.

Λές πώς οί άρχαϊοι ζΐ/β'ΐ τιμητικα ίς θέσε·.: στά θέατρα, 
χά ί είναι ίση ή τιμή πού σάς δίνωμε μεϊς νά σά; έχωμε μέσα 
στάς εκκλησίας χ ρ υ σ ο ύ ς  θ ρ ό ν ο υ ς ,  ποιανού; ; Σάς πού πε-

ΒΙρός
τόν Δημόσιο κατήφορο. Έ τενα , άδερφέ, ή δουλειά σου είναι 
νά κυττά ζη ; τή δουλειά σ>υ, ένώ σΰ κάμμιά δουλειά δεν 
κάνει;.

Ό  νόμος, λέει, ό'τι δ Δημόσιος Κατήφορος έχη δουλειά νά 
κ α τα γγ ίλη  κάθε σφάλμα πού βλέπει αΰτομούτσουνο; καί 
χωρίς δ ίχω ; νά τού κάνη κάνεις κα τα γγελ ία  ήγουν αΰτε- 
παγγέλτω ς.

Τώρα τοΰς καρροτσέριδε; ποΰ κάμμιά φορά τρέχουν καί ξε- 
σπρόχνουν κάνένα άνθρωπι τοΰ; γραπόνει ή αστυνομία καί 
τοΰ; χαντακόνετε στή φυλακή καί στά προστίματα, άμ αυτόν 
τόν κύριο '.πποσιδηρόδρομο πού σε διάστηυ.α ένοΰ; χρόνου 
σκότωσε ε<ς ανθρώπους, τουκανες κάμμιά κα ταγγελ ία  ; Οΰχί.1Λ * / 9 / 'ια τ ι ; ^ερω γω .

ράσατε άπό τό ειδικό δικαστήριο ώς Σιμωνιακοί, πού έπρεπε 
οχι θρόνου; δεσποτικοΰ;, άλλά παλούκια χρυσά νά σάς έχωμε 
~~ κάθεστε άπάνω.

Σάς παρακαλώ μή μέ διερεθίζετε, γ ια τ ί θά άναγκαστώ 
βγάνω πράγματα στά φώρα, πού πλέον. . . .πλέον. . .πλέον.

‘Ο  άντρας
της κυοάς ΙΙαναγιώτενας Πολίτου πού είναι φτωχή εργάτρια 
στό κατάστημα τοΰ κΰρ Βαρουξάκη έδανείστηκε 100 δρ. άπό 
ένα  τοκοφλύφηκα Στάθη καί έγέννησαν αΰτα ίς κα ί έγιναν 
σέ λίγους μήνας 400 μέ συμπάθιο. Ό  κΰρ Στάθης είναι στό 
Τσιρίγο, τό λοιπόν άπό κεΐ ήρθε έ'να; κύριο; τίμιος Φωκίων 
Κοβελήνας στόν όποιο οί φτωχοί αυτοί άνθρώποι πλήρωσαν 
μπροστά καί ενώπιον καί επί παρουσία τού έντιμου έργοστα- 
σιάρχου Μπέλλου. Τώρα ό κΰρ Καβελίνας λέει πώς τάδωσε, ό 
δέ Στάθης πώς δέν τάλαβε καί έτσι ή φτωχή αυτή οικογέ
ν ε ια  βρίσκεται μπερδεμένη.

Έ γώ  θαρρώ πώς αΰταίς η δουλειαίς δέν είνα ι τ ίμ ια ι; δου- 
λε ια ίς  ν ’ άδικάται μιά πάμφτωχη οικογένεια μέ κατεργα
σία ις, δ δέ κΰρ Καβελίνας, σάν τίμιος ποϋ είνα ι πρέπει νά 
κτείλη μιά άπόδειξι, δτι τάδωσε, άν τάδωσε, καί άν δέν τήν 
«τε ίλη  θά πή πώς δεν τάδωσε.

τόν κοσμηματογράφο καί τόν άφησε μονοπόδαρο, καί πάει 
κα ί αΰτός στάς ουρανίους μονάς μένα ποδάρι, τέταρτο, πλά 
κωσε ένα πα ιδ ί στόν 'Α γιο Λουκά καί πάει καλιά του πέμ- 
πτον, στή Κολοκυθού έστειλε στά οΰράνια τόν τσακάρη Γ. 
Ά οάπη καί τελευταϊον τόν καλόν μας λοχαγό Σχινά.

Οί πέντε αΰτοί θάνατοι, βέβαιά είναι περαστικοί καί δ 
Θεός νά δώση νά αΰξάνωνται κα ί πληθύνωνται. Έ π ε ιτα  δ 
ίπποσιδηρόδρομος ενώ έχει λεπτά , προστήματα δέν πληρώνει, 
ουτε φυλακή μπαίνει (γ ια τ ί πού χωρούν στήν άστοονομία κοτ
ζάμ τρχμβάϋ), ενώ τών φτωχών καρροτσαρέων χωρούν τά
-ν J.λοντά.

Δέν ξέρω πώς τά  κάνετε πάλ.ι σείς, άλλά θαρρώ, κΰρ δη
μόσιε κατήφορε, δτι κατά τόν νόμο ή δουλειά σου είναι νά 
τοΰς κατηγορήσης, καί άν δέν κάνης αΰτό, θά έχουν τήν άδι- 
αντροπιά, αΰτοί νά λέν πώς σέ τάί’σαν, ενώ έσΰ όέν είσαι άπό 
κείνους, κα ί νά τοΰς περιφρονήσης άν θελήσουν νά σέ δωροκή- 
σουν μέ κάνένα διαρκές εισιτήριο γ ιά  νά σέ άποδείξουν δηλαδή 
πώς είσαι μιανής πεντάρα; άνθρωπο;. Στό καθηκόν καί δέν 
μάς τρών μέ τά λιανά .

£ iv a t
ένα δυό μέραις, πού δέν ξέρω τ ί τής κατέβηκε τής iV/ac 'Εφη- 
μ ιρ ϊς  καί θέλει νά μέ πειράζη. ’Έ τσ ι χτές μοΰγραψε πώς μιά 
παρέα μέ πήγα ινε στό Δαφνί αμαξάδα. Αΰτό είναι μιά προσ·· 
βολή κατά μούτσουνα, καί δέν τήν παραδέχομαι, έγώ πή-! 
γα ινα  στό Δ αφνί τήν συντροφιά καί δχι κείνη έμένα.Κοντά στ& 
άστεϊο αΰτό έγραψε πώς είχε ή παρέα μπροστά καί ένα κω-· 

| φ ίν ι, στό δποΐο είχαμε χιλιάρικες, αΰτό τό πράγμα παραξη··

3 \

A’jγήθηκε κα ί έλεγαν πώ ; έμενα εΐ/αν μέσα στό κωφίνι 
μεθαύριο δά θά σάς πώ καί τό νέο μασκαραλίκι ποΰ επαθε. 
Αΰτό πάλι είναι ιστορίας τό άνάγνωσμα.

Λ ίά
καί ενα άστεϊο, δ Παπασκληρός χτές ήθελε 
χειριαστή καί πήρε τό κουμποΰρί του φωτιά 
τό μανίκι του. Ά μ  ςέρει κείνος πού βαρά,.·, . . . .  __r  -- . . . 
καλώ μέ μένα νά μή έχη νά κάνη τ ίπο τα , διότι εμένα ; 
τά'παν καί τάγραψα· Αΰτή είναι ή δουλειά μου, δπω ; η 
καί αΰτουνού ή δουλειά νά ηναι μέ τόσα παιδιά καί γυναί

λέει νά αΰτο- 
καί σκοτώθηκε 
καί τόν παρα- 

μού 
ηναι 

υναϊκα
νταυλαοόπαπα;. ’Ανεύθυνο;.

Ο ρός

Ι*.ύρ

νά δοΰν έκεΐ φανάρι άναμίνο. ’Ά μ  τ ί διάβολο τόν έχεις αΰ- 
τόν τόν επιστάτη πού είναι άπάνω στήν έπιθεο>ρησΐ τοΰ άνά- 
ματος τών φαναριών, μόνο γ ιά  νά χτυπά  τής 70  δρ

Κάνε του τηνμήνα, η γ ιά  νά πλουτίζη τήν έταιρία 
τήρησι νά γ ίνετα ι παστρική ή δουλειά, ή πάστρεψε 
ξεμπερδεύη. Καλά ποΰ έσπασε δ άνθροιπος μόνο τό πόδι του 
άμ άν έσπαζε καί τή μύτη του, φαντάσου τ ί μπορούσε νά

νά τσιμπολογήσω άπό τό κατοστάρικό μου ποΰ χωρίς νά σοΰ 
χρουστώ τίποτα σοΰδωσα γιά  καπάρο. Καί κοντά στ’ άλλοι 
στή σουφροποίησι τών δρ»χμών μου θά σού γίνη καί μιά βαρ
βάτη καταγγελ ία  επί a i i ix y j .  Μ άλιστα, κύριε, αξιότιμε, 
κουρέα. Πώς είπες ; Ά μ  θά τά βρούμε.

Ό  κΰρ
Δημήτρις Γ. Χρήστου πατσατζής πήγε στόν πατσατζή κΰρ 
Ά νέστη  I. Μακεδώνα στό μαγαζί τοΰ δποίου έργαζότανε νά 
πληρωθή 16 καί 50 πού είχε νά λαβαίνη καί έλαβε παρά 
μια τεσσαράκοντα στό μαγαζί τ ιύ  Μ. Στράγκα άπό τέσσερους 
ανθρώπου; καί τό σπουδαιότερο άπό δλα άπό τοΰς ΐδιδυς τής 
έφαγε καί ένας χανανέας. "Εψαξα τό λεξικό καί δέν μπό
ρεσα νά βρώ τ ί θά πή αΰτό τό χανανεας, καί δέν τού μέλ
λει τώρα τού άνθρώπου γ ιά  τής 16 κα ί 50 λεπτά  καί γ ιά  
δσαις έφαγε, καί μάλιστα μπροστά σέ 5 μαρτύρους δσο ποΰ

ινη.

“Έ ν α ς
διαλόπαπας ποΰ τόν έδιωξαν άπό δπου κ ι’ άν 
άπό τό Πόρο άπό δπου έκλεψε τά ά'για λείψανα , τήν εικόνα 
τούΣταυρωμένου καί τό βιβλίο τής μουσικής άπό τήν άγια Πα- 
παντή καί τώρα ξέφουρνίστηκε στόν Περαία άφού έ'φυγε από 
τό Πόρο άναυλα έκανα νά βάνω καί τό δνομά του άλλά δέν 
είναι καθαρογραμμένο. Τί λέτε , κύριοι προστάτες τής άγριο-
σύλη; τών πα πά δω ν ;-· .

«Β»ο6ερό
κακούργημα· δ άξάδερφος τού Γ. X. Γρηγοριάδη IV A . Μέρ- 
μυγκας ήρθε άπό τή Σπάρτη άπό δπου τού είχαν δόσει οί 
γονείς τού Γρηγοριάδη δυό κόττε; νά τοΰ φέρη καί άφού τής 
εφαγε λέει πώς ψόφησαν άπό συνάχι στό δρόμο καί ουτε τό 
τό γράμμα τού δίνει. Αΰτό είναι φοβερό καί τροαερό κα-

έπιτόκιο καί μάλιστα χωρί; έμπρό; μαρτύρων.
Τέλος πάντων, άφίνοντες τά χωρατά, φτωχός άνθρώπους 

είναι δόστε του αΰτα ίς τής λ ίγα ις  δραχμαίς, έτσι γιά  χάριν
τον* 

'.avvj
πλέον έλεειμοσύνης, καί σάς δίνει λόγο τιμής καί τά χέρι τ< 

πήγε ώς κι* !Λ“ λιστα τ ή> ξέχασε δσαις έφαγε, καί οΰτε λόγο θα κά> 
•Um νά ι-'·''! τά Κ·*θη δ κόσμος, καί τόν κοροϊδεύει.

Έ σεϊς
κυρίαι; δούλες τού καλού κΰρ δικηγόρου κΰρ Δαμασκηνοί» 
νά συμμαζευτήτε λίγο γ ια τ ί οί γείτονες έχουν παράπονα εναν
τίον σας πώς τούς άνησυχάτε. Τώρα σείς είστε φρόνιμαις, 
πώς διάβολο κάνετε ά τα ξ ία ις , καί κοντά σε σάς βρήκε καί 
τόν μπελά της ή κυρά Μαμή πού είναι άπέναντι στό φούρνο 
τού κΰρ Βασίλη, πώς ξελαγιάζει τάχα τά κορίτσα καί νά 
έχη τόν νοΰ της ή άστρονομία. Αΰτά είνα ι πράγματα κα ί 
περί δηλαδής νά μή τά ξανακάνετε, διότι δέν είναι καμώματχ 
κα ί νά μή καμόνεστε πώς δέν τά  κάνετε, καί σωπάτε νά μή 
τό μαρτυρήσωμε τού αφεντικού σας καί τά μάθη καί σάς κα

κούργημα και πρεπει να πίράσ'ώμε κ ι’ αΰτόν στόν «Π αληάν- I νεί πατα  ^ατα.
θρωπο» τόν κλεφτοκοτά. 'Μακάρι νά ηχε κ ι’ άλλαις.

Ό  Γ ιώ ργος
Καβεζός οΐνοπώλης στόν Πέραία 'δέν υποφέρεται πλέον καί 
πρέπει νά πληρώση τής 25 -δρ. ποΰ καθυιτερά τού υπηρέτου 
του γ ιά  νά ΰποφέ:εται άλλέως θά καταντήση ανυπόφορος.

Χ τ ό
Ναύπλιο ένας παπάς πηγ^ νά βαφτίτη ένα πα ιδ ί καί άντίς 
τοϋ έν ’Ιορδάνη, άρχισε καί έψαλλε στά πα ιδ ί τή νεκρική α 
κολουθία, καί τόν βγάναν δξο) άπό τό σπήτι μέ τής κλοτσαίς. 
Τί λέτε βρέ προστάτες τού αγρίου ιερατείου ; εννοείται δχι 
•ολοι.

Γ ιά
τόν κΰρ Σιάκο τόν Αρχιμανδρίτη μάς γράφουν άπά τόν Πε
ραία πολλά καί ποικίλα, δτι δηλαδή καί τά λο ιπά, άλλά ί -  
πειδή δέν έχει υπογραφή πάει καί αΰτό μέ τά άγραφ*. ΤΙ 
λές κΰρ ηθικολόγε τής Σμύρνης ; ’Ά μ  ποΰ νά δής τά  δικά 
σας τά ντόπια ; Μ άλιστα κΰρ Σιάκο, καί δηλαδή, κΰρ ’Αρχι
μανδρίτη άγαπάς καί τά ξυνά λεμόνια. Μά τ ί διάβολο θέ
λεις νά γίνης εΰαίσθητος σάν τά  κορίτσά. Φρόνιμα- Υ . Υ .

ϋ ΰ ρ

Μ έσα
στά καφενείο, λέει τού θέατρου'τού Περαία τά κόφτουν ήγουν 
ρίχνουν τά χαρτιά γιά  νά δοϋν τή τύχη τους δσοι λοιπόν θέ- 
■λουν νά τήν δοϋν άς πάν.

Μ ά κ ι’ άλλο
κακούργημα, δ καπνοπώλης ποϋ είνε μέσα στό καφενείο τού 
Ντόγαρη στόν Περαία κατηγόρησε ένοΰς τόν καπνό, πώς δέν 
ξέρει νά φουμάρη καλό καπνά καί επειδή τόν πρόσβαλε στόν 
Παληάνθρωπο κ ι’αΰτός. Βρέ δέν ντρέπεστε πλέον ρεζίλιδες νά 
κάθεστε νά γράφετε τέτοια ις άηδίαις καί έγώ ποϋ τής γράφω.

:ρωθυπουργέ, ξέρεις δά πώς ό δρόμος τών Α μπελοκήπων 
jivat ένας άπό τοΰς πλέον διαβατικούς, γ ια τ ί ά π ’ αΰτόν συγ
κοινωνούν δλα τά  περίχωρα σχεδόν σου καί μάλιστα τώρ* 
στοΰς μούστους. Άφίνομε δτι θά συμβούν χ ίλ ια  δυστυχή
ματα μ ’ αΰτόν τόν πυροϊπποσιδηρόδρομο γ ια τ ί τά ζώα τά ξ υ : 
σπάζουν, άλλά ακόμα κοντά σ’ αΰτό είναι καί δ δρόμος στε
νός, φρόντισε λοιπόν νά διατάξης τόν έπ ί τών εσωτερικών έν- 
τοσθίων μας υπουργό νά τόν πλατύνη , γ ια τ ί  είνα ι αμαρτία 
νά πάρετε στά λαιμό σας τόσο κόσμο. Αΰτός δ διαλόδρομος 
μέ τήν φωτιά του προχώρησε ώς καί καταμεσής στήν πολι
τεία  μπροστά ήγουν σου τοϋ παλατιού, εναντίον τής συμφω
νίας, καί άλλοίμονο κάμμιά σπίθα κάμμιά βραδυά άν πε- 
ση στόν βασιλικό κήπο. Τότε θά δής πώς τά  δάση κα ίονταϋ 

Αΰτά δά θά τό πούμε τοϋ βασιληά, δταν ίαθη, άλλ’ άς τ »
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^5θ8με και βένα μπάς καί προλάβει; τό κακό. Νά ίδοϋμε. 
καλά άπό σένα τ'ι καλό μπορούμε νά περιμένωμε, ποϋ μα ; έ- 
δανες πάντοϋ φωτιά καί λαύρα.

ΓΛ'Λν/ί(Π

*Exct θέλε; να καταντήση τόν Λαό ό Τρικούπτς σας.
«Ο κί»ρ

Δημήτρις ’Α ϊτάκης ταμπάκης αγαπούσε λέει τήν άόερφή τοϋ 
ξενοδόχου κΰρ Γιώργη Άναστασοπούλου χωρί; νά τό ξέρνι 
κείνη, καί ό κύριό; μας μιά μέρα πάει στό σ π ίτ ι τής γυνα ί
κ α ; καί ντάλ καβούκι δοϋλός σας καί =  Έσϋ ώμορφη, τής 
λέει, έγώ ώμορφος, νά παρΟοϋμε τό λοιπόν. Σ’ αΰτή τήν 
κ α τ ’ εΰθεΐα καί άξαφνη προξενειά ή κυρία τόν υποδέχτηκε 
μέ τό σκάλα πάταςον ήγουν σκαλοκρέμνισμα. "Ύστερα άπό 
αΰτή τήν δποδοχή βρΐκε στό δρόμο τόν μπάρμπα Σταΰρο τόν 
Αγγελόπουλο, καί άφοϋ τοΰδωσε κάμποσαις κλοτσά* ς γιά νά 

ξεθυμάνν), τό πρωί τοϋ πλήρωσε 25 δρ. γιά νά μή τόν καταγ- 
κείλνι. Νά αΰτό θά πν) γάιδαρος άπρόσκλητος καί νύφη νά 
γυρευ·»]. ’ Αλλο είδος βλακείας πά λ ι αΰτό. Στά καλά καθού
μενα νά δέχωνται γ  γυναϊκές μας καί τά κορίτσα κα τ ’ εΰ- 
βειαν προξενειαίς. Εμπρός όλοι. Ντάλ καβούκι δοϋλός σας, 
γαμπρός καλός σέ θέλω νά μέ πάρτ,ς. Καί πώς δέν μάς έσκα
βες άπό τόν καϋμό σου βλάκα.

—ε φοβούμε, Λα-, άλλά καλά σέ /μ κεΐ.
ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΕΤΣΙΝΑ 

Έ ν  IIε ιρ α ιε ί.
. H οιεύθυνσις τοϋ όφανττρ'ου τούτου καθιστά γνωστόν εις τοΰς καιανα- 

^ωτας χρωματιστών έκ βάμβακος υφασμάτων (ίρλίων), δτι άπό τινος~ 
ηρς5.V o ε’ισαγόμενα Ι*. τοϋ έ'ωτερικού τοιαΰτα, κατ’ ίποτίμησιν τών

!>ς υφάσματα Ρ ε- 
<αλής έργασίας καί..

!ω*

■ ■ J I »----- w ί ̂ V' > » w · ** -J ' ·*· J k Ml IfcV ‘ V
ν u υφανττρ.ου τούτου κα εσκευασμ ιν» καί πωλ.ούμενα ώς ΰφάσ 
• σ ι ν * , αν καί στερούμενα δ/ως τών ίτο ι’/ε 'ω ν τή ς  καλής έρ 
στερεοτητος ως προς τε τήν ίίφασιν κα ί τόν χρωματισμόν, έφ ’ ο!ς κυρίω{ 
διακρινονται κα ί έξέχουσι τά τοϋ δφανττρίου τούτου §

Ι^πειοή τοΰτο β λάπτε ι τήν δ·.ά τόσων θυσιών άποκτηθεΐσαν φήμην τώ ν  
υφασμα-ω/ Ρ ε τ σ ί ν α  κα ί τό συμφέρον α ΰ :ό  τώ ν κα ταναλω τώ ν , κάμνο- 
μεν γνωστόν τόν τρόπον, οι’ ού δύνα αι να έξακριβοΰται ή γνησιότης α ΰ - 
: ω ' και έπικαλούμεθα έπ ί τούτω  τήν προσοχήν τώ ν ένδιαφερομένων.

1) Τά υφάσματα Ρ ε τ σ ί ν α  Ιχουσι τόν τε στήμονα καί τήν κρόκην 
(στημόνι και υφαοι) έκ δύο κλωστών όμοΰ έστριμμένων, ενώ τά έ< τοΰ 
ε;ωτερικοΰ εχουσι τήν κρόκην (υφάδι) εκ μιας καί μόνης κλωστής άπαλής, 
Οιαλυομένης ευθύς ώ.- τό στρίψιμον χαλαρωθϊ) όλίγον.

: *· Οι χρωματισμοί τώ ν ΰφ α ιμ ά τω ν  Ρ ε τ σ ί ν α  ενιαι στερεοί καί άμε- 
ταολητοι ένώ  τώ ν άλλω ν Ιςα^θενοΰσι και μ εταβάλλοντα ι, ευθύς ώς τό ύ
φασμα τεθή εις τό ύδωρ.

•3) /ά υφασματα Ρ ε τ σ ί ν α  ούτά καθ’ Ιαυτά ισχυρά, ώς γινόμενα εκ 
ραμοακος αιγυπτιακού, γνωστού δια τό μέγα μήκος τών ΐνών καί τήν με- 
/αλην ούναμιν, δέν μετέχουσι ξένης τινό, δλτ,ς, ένώ τά έκ τού έξωτερικιΰ· 
τοι ύ̂τα προς ίχανοποίησίν των καί άπόκτησιν πλαστού βάρους, εΓναι ύ- 
r.ipbo/ '.ν.ώς κολλαρισμένα, ε’ς τούτο δέ μόνον οφείλουσιν πάσαν τήν έςω- 
χερικην, αλλα ψ £ υ δ τ αυτών Ιττίδειίιν. *Ίν/ει καί χειμωνιάτικα.

Μωρε έγώ δέν χρουτ'ώ τίποια '/.αι μού λ.έν νά πληρώσω ;
Ό  Ι ν ω ν α τ α ν τ ίν ο ς

1 ξέρεις μυταρά μου πώς τήν πάθαμε;
— Τήν επαθες νά λές

Χ τ έ ;
ποϋ λειτουργούσε ό παπάς στήν έκκλησά τών φυλακών τοϋ 
-φρουραρχείου καί θυμιάτιζε στό εΰαγγέλιο άπάνω νάσου καί 
μπα ίνει καί ένας άλλο; πα πά ; βοηθός, άφίνει λοιπόν τό θυ
μ ια τό  καί μπαίνουν στό ιερό καί καυγαλαστίζουν γ ια τ ί άρ
γησε καί γ ια τ ί Ικανέ κα ί εδειξε, άρχισαν δηλαδή τήν δεύ- 
-τερη^ λειτουργία μέ βρισές. Βρέ παχά'δες 6ά βάνετε γ νώ σ ι; 
Α ΰτά άπό δνομα δλων τών φυλακωμένων ώς καί μερικών ίδι- 

7»ιτέρ«ος. Τί λές βρέ ηθικολόγε τής Σμύρνη; ·,

σχεσι πώς τό πράγμα του είναι πράγμα τίμιο, καί δσοι θέλουν νά δοκιμά
σουν ας αγοράσουν, καί εχει τήν τόλμη νά λέτ, πώς πράγμα ποΰ φαίνε
ται κουλαούζο οέν θέλει.

’ Αχ, μού ςύνησες καί ιύ.


