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Οΐχονομολογίχά.
Σα; έγραψα καί άλλοτε; οτι άπο οικονομολογικά δέν γα μ π α - 
ρ ιζω  τίποτα , άλλά ε ίν α ι μερικά πράγματα, ώ ; παραδείγμα
τος χαριν, τήν ποόσθεσι καί τήν άφαίρεσι τήν ξέρω.

Και ιδού- νά σα; τά έζηγήσω. Πρόσθεσι; εΐναι όσο αΰξάνει 
τινας τόν πλοΰτό του καί άφαίρεσις, δταν τοϋ τόν κλέφτη 5 
αλλο; καί αυτό λέγετα ι ισοζύγιβν, έρχονται δηλαδή στόν αυτό 
παρονομαστή, καί μέ κόντρα παλάντζα  όζω.

Εστι β Τρικούπη σα; μάς υποσχέθηκε πώ ; θά μά ; κάνη 
ισοζυγιον στόν προϋπολογισμό, άλλά ττ παλάντζα του, εστο>ν 
τα ; μέ τό νά μή τή ηχε ζυγίση δ Κ ατζαντρή;, μά; έρριξε ό;<~> 
δέν ξερω πόσα μελεούνια, γ ια τ ί έχομε έκείνε; τή ; κερατόπισ- 
στε; εφνμερίδε; τή ; σπουδαίαις καί δέν μά ; δίνουν νά κα τα - 
λάβωμε τίποτα .

Ή  μιά τά περιδιαγράφει άλλοιώτικα καί ή άλλη άλλοιώ- I 
τικα, φουρκίζομαι δέ πρό πάντως, μέ τν,ν * ΑχρόποΜς κα ’ι τήν 
Λ' /α ’ FyrjitptQ .

'Η μιά γράφει ή ψευτοφυλλάδα ή Ν/α μ.έ νούμερα ονομα
στικά, δτι δ Τρικούπη; έφαγε στή περίοδό τόυ 108 μ.ελεού- 
νια, τά δποία πρέπει νά πληρωθούν αυτό τόν χρόνο άναπό- 
φευκτα καί δ ίχω ; αναβολή, η άλλη πάλι η ποιό ψευτοφυλ
λάδα ή ’ Αχρόττο.ΐις μά ; λέει π ώ ; μά; ψευτίζει ή Ι\’έα καί ότι 
μόνο x * T t  λιανομα-ίάρια λείπουν άπό τό ισοζύγιο τοϋ προϋ
πολογισμού τοΰ 1885, ίσα μέ ε ’κοσιπέντϊ άπάνω κάτω  μ ε λ 
λεούνια.

Μικρά πράγματα, ώ ; καθώ; παρϊτηράτε. Καί γ ιά  νά μή 
νομίζετε πώ ; σά; γελώ κρατάτε τσέτουλε; σεϊ; γ ια τ ί έγώ 
χάνωμε μέσα στή; πεντάρε; καί όχι στά μελλεούνια.

Γράφει λοιπόν ή Νέα τά προ/τέ; δτι έν συντομία δ Τρι- 
κούπη; έφαγε 28 μελλεούνια, (κακό; του περίδρομος), καί ε ί; 
χρυσόν μάλιστα , ποϋ είχε αφήσει δ Κουμουντοϋοο;, καί εΐναι 
άγνωστ;ν ποϋ έφαγώθηκαν. ’Έχομε λοΐτ»ον στό χέρι 28 μελ
λεούνια ·

Έψήφισε τώ 1882 φόρου; δρ. 22 μιλιούνια, ποϋ δέν ξέρουν 
Τοϋ πάν, έλαβε δέ έκτό ; αυτών δάνειο 20 μιλιούνια γιά  τήν 
επικατάρατο δοοποιΐαν, άλλο πάλι δάνειο 12 μιλιούνια γ ιά  *

τοΰ; σιδηροδρόμου;, άλλα δέ 40 μιλιούνια γιά τή ; ναυτικαίς 
παρασκευαί; <αί Σάββατα, ήγουν σα; γ ιά  τ$ς Τσίκλες καί 
Καρακάξε;, καί έτσι μέ μεγάλη ευκολία χωρίς νά γίνη τ ί
ποτα έφαγόθηκαν όλα αΰτά καί έμεινε καί έλλειμμα στόν 
προϋπολογισμό μόνο 17 μιλιούνια.

Τώρα λοιπόν νά κάνωμε πρόσθεσι κατά τοΰ; λογαρια- 
τμοΰ; τής Νέας ' Ρ ψ ημ ιρ ίδα ς , 22 μιλιούνια , άλλα 20 , άλλα 
40 καί 17 έλλειμμα έχομε καί λέμε μιλιούνια 28 , 22 , 20 ,
40 και 17 καί 12. τό όλον μιλιούνια 162 δύο καί δέν ξέριο
και άν έχω λάθο; η πάρα πάνω η πάρα κάτω .

Λοιπόν γιά τόν πρώτο χρόνο στό χέρι 162 μιλιούνια καί
χωρίς τόκου; καί επιτόκια.

Τό δεύτερο έτο; 1883 έψήφισε νέου; φόρου; δ μικρό; Πε
τρέλαιο; 17 μ,ιλιούνια καί δάνειο μικρό 170 μιλιούνια καί δ- 
στ'ρα άττ’ αΰτά καί έλλειμμα 19 μιλιούνια. ’Έχομε λοιπόν 
καί λέμε 17 μιλιούνια καί 170 μιλιούνια καί 19 έλλειμαα τό 
όλον 206 μιλιούνια, όζω τά 1883..·

Σταθήτε βρέ άδερφέ, τά 1883 δέν εΐναι μιλλιούνια εΐνας 
■/ρόνια άπάνω στά δποία φαγόθηκαν τά 206  μιλλιούνια.

"Αμ δέν σά; τάλεγα ’γώ πώ ; θά τά μπερδέψωμε μέ τής 
πρσθχφαιοέσει;.

*Ά ; ηναι. Τώ 1884 έψήφισε δ μικρό; Πετρέλαιο; τά δ ια 
βόητα καί περιβόητα μονοπώλεια καί τά έξοδα έφτασαν ε ί; 
108 μιλλιούνια καί τό έλλειμμα εις 24 μιλλιούνια, έχομε 
λοιπόν 206 καί 24 πόσα γίνοντα ι ;

Σταθητε. Τέσσερα καί £ξ δέκα, ενα τό κρατούμενο καί 2  
τρία, τρία λοιπόν τά κρατούμενα καί διαχόσα 230 μ ιλλί- 
ούνια.

Σάν πολλά μοϋ φαίνονται άλλά έτσι βγαίνουν κατά τόν 
προϋπολογισμό τή ; Νέας Έ φημερίς.

Καί παρακατιόν. Τώ 1885, ποϋ ΐβανε πάλι τοΰς νέους 
φόρους, τών σπύρτων καί τών καυσόξυλων καί χαρτόσημου 
πήρε δάνειο 9 μελλεούνια καί έμεινε έλλειμα 35 χωρίς τό 
μονοπώλειο τής κινίνης, σάματις νά εϊζερε πώς θά μάς πιάση 
όλους τεταρταίος πυρετός άμα ποϋ άκούγαμϊ αΰτά xa l φρόν
τισε νά μάς προμηθέψη τά μέσα τής θεραπείας μας.



Κοντά <τ* αΰ .a  ^όυσουράχι*, πρέπει, γράφει ή Νέα νά 
προστεθούν καί 6 μιλιούνια ποΰ πάρθηκαν άπό ποσοστά τής 
οδοποιίας χαΐ δύο άλλα ποΰ έπάρθηκαν πχρανόμως άπό το 
δάνειο αΰτής τό όλον 272  μιλιούνια χαΐ άν έχωμ* καί κά
νένα λάθος δέν πε ράζει.

Αΰτά λοιπόν οΰλα μάς £φαγ* ό Πετρέλαιος σέ διάστημα 
μόνο τριών χρονών χωρίς τά ποσοστά τού;.

Τ ώ ρ *
έρχόμχστε χαί σττ,ν ' ΑιtjwtojU r.A άντιχρούει τής άλήθειαις 
τής Ν ιας  χαι τη; λέει πδς είναι ψέμμχτχ μέ τά άλλα ψέμ 
μ ατ» τ* διχχ της. Κρατάτ» τό λοιπόν πχί πχλι νέο λογα 
ριασμό. / . ^ /  ί\

Δέν έλαοε, λέει ο Τρικούπη; 28 μιλλιούνιχ άπό τό προ
ηγούμενό του υπουργεί* άλλα μόνον 21 κχί τά ξόδεψε, ήγουν 
τάφερε σούλ χαΐ βερεσέ.

Καί να'ι μέν έψήρισε δάνειο 22 μ ιλλ ιούνια^  άλλα αΰτό 
δέν εϊνχι άπόδειξις πώ ; επειδή τά  ψήφισε χαι ότι τά -ήρε 
χιόλα ς.

Βρέ τούς χερατάδες θαρρεί τ ινά ; π ώ ; βρίσκεται σέ χχ- 
νένα γουρουνοδιχεϊο χαί χάνουν ένστχτεις τα διχαιόρνια τής 
σφάντ^ιχας. Γιά τό δάνειο τής όδοποιίχς τώ/ 20 μιλλιου- 
νιών, μάς γράφει πώς ήτανε δάνειο ευεργετικό για  τον τόπο 
χωρίς νά μάς λέη καί ποΰ ζοδεύτικε, άλλα μόνο ότι έρρίχτι- 
καν τά  τόσα μιλλιούνια στούς δρόμου; χωρίς νά ύπάρχη 
δρόμος.

*Όσο πρός τό δάνειο τών 12 εκατομμυρίων των μιλλιου- 
νιών, ναί μέν έφαγοθηκε /.ι’ αΰτό, άλλά 3 μιλλιούνια έδόθη 
χαν χαί στούς σιδηροδρόμου; ποΰ είνα ι, λέει 200 χιλιόμετρχ 
ήγουν μας 200 χιλιάδες μέτρα, ώστε τό έλλειμμα τοΰ 1882 
δέν ανέβηκε σέ 17 μιλλιούνια, άλλ» μόνο σέ τρία χωρίς νά 
μάς λέ/ι χαί τά άλλα ποΰ πάν. Το έλλειμμα πάλι τοΰ 1883 
δέν ανέβηκε γράφει ή ’Α*{>οϊ:ΐΜς σέ 19 μιλλιούνια άλλά μόνο 
σέ 9 μιλλιούν.α γ ια τ ί ετσι γράφουν οί πίνακες τού άκχτχλο- 
γίστού λογιστηρίου.

Γιά το έλλειμμα τών μονοπωλείων χαί αΰτο δέν π ιάνετα ι 
γ ια τ ί δέν πρόφτασαν νά εφαρμοστούν όλα, οΰχ ήττον δμως;
της άπό τά 10 μελλεούνι? ποϋ Ιφανταζότανε πώ ; Οχ είο-
ν Λ ϊ  , 0 ϊ  X α ' , ν..ΗΊΓ \ U1 S'S" . ' ‘ it; ‘ λ ;«·. .* j
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Ο Ν1ΑΝΙΑΡΔΑΚ1ΑΣ.

Έ χομε λοιπον τωρα σχεσει; μέ τον κύριο Νιανιαρδάχη, 
τήν Ν ινίτσα την χορη του W citi, μέ τόν παπά τόν ’πατέρα 
«τής Ν ινίτσας, με το πα ιδ ί, τοΰ παπά χάί με τόν χαφεντζο- 
παντοπώλη, εις τό κατάστημα τού όποιου ε γινότανε ί) συνε
δριάσεις τού χωριού.

Ό  παπά ; χατεργαρος άλληλοπεριπόιότανε ο ένας τόν άλλο, 
ποτές του όμ<*>; ό παπάς δέν είχε χαί τ/Λ χαλοσύνη νά φι- 
λοξενήση τον Οασχαλο στό σπ ίτ ι του, άν χαί πολλάχι; φοραίς 
τού έΑ' -. t :

—  Δ ϊ, χύρ δάσκαλε μου, νά έτοιμχστής διότι πιστεύω 
πώς χάμμι ι  V i ?a  τώρα κοντά θά αέ τσο^μπουσιάσω στό 
οπίτι μου, νχ μοΰ περιποιήσε τόν μικρόν μου* γ ια τ ί το 
χερατόπαιδυ μου φα ίνετα ι πώς δεν τά πέρνει τά  γράμματα.

Καί αΰτή j) κουβέντα γινόταν* χαθε άρχή τοΰ μηνός γιά 
>ά μή τού γυρέψή ό δάσκαλο;, τά  δίδαχτρα. ./ ;

‘Ο δάσκαλος πάλι χύνταζε -τή δουλειά του, τή χορίτβι τοΰ 
παπά , χαί έλεγε μέσα του :

—  Έννοιά «ου, χαί άπό τή χαμπούρα σου 6ά βγουν μιά 
μέρα σώνει μόνο νά μάς ζήση ή Νινίτσα.

’Δπό τό άλλο μέρα; χαι πάλι 4 παπάς στό σπ ίτ ι του έχανε

πράξουν τοΰ χχπνοϋ μχζεύτικαν ώς τώρα μόνο 292 χ ιλιάδε; 
1 καί πρέπει να ήμαστε καί εΰ/«ρωτημένοι, τοΰ χρόνου όμως 
• θά μαζευότανε χαί τά άλλα θεού θέλοντος και άν δέν βγάνη 
1 λόγο δ Μχκράκης χαί δέν πιχση πλημμύρα στή Λίρισσα τών 
j ί»δάτων τοΰ ποτέμοϋ φουσκοθεντων.

Τό δέ πα μ έλλειμμα τοΰ 18ί>5 δέν θά ΰπερβή τά 25 
μ ίλλεούνιχ , δηλαδή δεν ξέρομε άκόμα ποΰ βρισκόμαστε.

Για τα δύο μελλεούνια τά δανειχά τή ; όδοποιΐας καί 
αΰτά δέν είναι τίποτα γ ια τ ί Οά πληρωθούν άμχ πού γίνει 
νέο δάνειο, δσο δέ γιά  τχς ίμολογίας τών 170 εκατομμυρίων 
ναι μέν έπουλήθηκαν καί ένεχηριάσ·τΤ|/.αν όλαις άλλά μένουν 
πάλι κάτι άπομεινάρια τα όποϊχ είναι καί αΰτά ένεχυρι» σ- 
μένα.

Τωρ* άπ ' αΰτοϋ; τούς λογαριασμού; όσο καταλάβατε σεϊ; 
χατάλαβα κ ι’ έγώ , γ ια τ ί at χερατάδες δέν μάς δίνουν τίποτα 
νχ χαταλάβωμε ήγουν μας ενα καθαρό λογαριασμό.

Τό βέβαιο ώμος είναι ότι άπό μουτζουρωμένου; λογαρια
σμού; χζμμιά παστριχιά δουλειά δέν βγα ίνει παρά τή ; καθα
ρής χρεωκοπία;, τήν όποία θά μάς χάνουν τήν χάρι νά μά; τ»Λ 
ξεκαθαρίσουν γιά  νά ξέρωμε τό έλάχιστο σέ τ ί βάθος φτώ
χειας βρισχόμαστε, ή όποία ανεβαίνει καθώς γράφει ό X fU <c 
τοΰ Λονδίνου, ή περιβόητος εφημερίδα τοΰ χόσμου μόνο εις ΙΟΊ 
μιλλιούνια τά  όποια πρέπει να πληρωθούν φέτος.

’Αντίο Ε λλάς

Α φ έ ν τ η
δεσπότη, σοϋφερα χαμπόσα σύχα χαί χούνα κούνα τό γαδοΰρι 
στό δρόμο τάκανε σά σκατά , φάτα αΰτά καί αύριο σοΰ φέρνω 
άλλα.

Τέτοια είνε χαι ή άπάντη'σις τοΰ βπουργοΰ τών στρατιω
τικών πού ξεσχίσαμε τό λαρ<γγι μας φωνάζοντε; γ ιά  τήν φο
βερή έλεεινότης τής χο«ραμάν«; πού.τρώει ό στρατός.

Καί νά τ ί μάς άπάντησε.
Είναι αλήθεια, λέει π ώ ; τό ψωμί ποΰ δίνομε χαΐ τρώει ό 

στρατός είναι ένα ζυμάρι πετροχαλιχωμενο, ποΰ μπορεί νά ya- 
λάση χαΐ τά σιδερένια στομά/ια, άλλά σ’ αΰτό φταίει ό Τρι- 
χούπηί, ό όποιος είχε στιβάξει τά άλευρα μέσα στής αποθήκες

μόνος του τούς λογαριασμού; του κα’ι ελ^γε χαθ’ έχυτόν ή 
γουν χατά μέσα του, έσωτεριχώ; νά πούμε ετσι ί

—  Τώρα^τό χορίτσι μοΰ όσο πάει χαί χύνει μποί κχί χον- 
τεύει νά μοΰ μεγαλώσν,. Χρέ·)ί μου λοιπον είνε νά τό παντρέ
ψω χαί να ζελευθερωθώ, διότι ώς άνθρωπος χ’ έγώ  πρέπει νά 
έχω τήν ελευθερίά στο σπ ίτ ι μου, χαί άντ», νά ξεμολονώ στήν 
εχχλησία νά έρ/_ωνται τ; γυνα ΐκε; στό χελί μου. Τώρα s διδά- 
σχαλος είναι χαλός, κουτά γέρνει ναί μέ χ?ιί λίγο, άλλά γιά  
γαμπρός ένούς παπά  δέν εΐνε άτχημος. "Οπως δήποτες ξέρει 
γράμματα χαί μπορεί νχ εχη μέλλον, τ ί ;  οΐδε, μπορεί aupto 
νά γίνη σχολάρχης>τδπ-ως χ’ έγώ άπό στρατιώτης παπάς.

Θά «ή τ ε , ότ· ίσως κζμμιχ φορχ μέ τά χομμάτιχά τον με- 
ταθέσουν, οΰ, ^ιΰτά διορθόνοντχι κΧι για νά . ήμαστε πάντα 
μέσα θά τόν βάζω νά. χάν^ στής έχλογαΐ. πότ3 έχιϊνος τόν 
άντιτολιτενόμενο χ’ έγώ  τόν. συμπολιτευόμενο, ώστε όποιος 
χι’ άν βγή βουλευτής πάντα μέσα θα ήμαστε χαΐ τοιουτοτρό
πως τό διατηρούμε στή θέσι-

Κχί έπειτα σέ αΐ καλλίτερα χέρια νά τό ρίξης, παρά σέ 
χέρια δασκάλου, φιλησύχου άνθρώπου, άνθρώπου τοΰ σχολειού, 
άνθρώπου διαβασμένου.

Ξ·:χασχ νά σά ί πώ , δτι ώς καθώς όλοι σχεδόν οί παπάδες 
τής εποχής μας, τό έτζούζε κ ι’ αΰτος, μιά ’μέρα λοιπόν πού 
χατά λάθος ήπγε περισσότερη μετάδοσι μέσα στό ιερό άπό 
τήν μποτύλιά σηκώθηκε χαΐ ’π ίν ε  στό περιβόητο χαφενομ- 
παχάλιχο χαϊ συναπάντησε τόν δχσχαλο, ό όποιος εψινε έ- 
χι(νη"τήν ώρα τό< χαφέ του στή φουβοΰ τοϋ μπακάλη καί 
φυσούσε κα! τά κάρβουνα γιά  ν’ άνάψουν.

Καί ναί μέν είχε στό σπίτι του καμινέτο άλλά δέν είχε 
φ υ τ ίλ ι, άν καί χ ιλ ιάκις τού φοραίς ϊ ίχ ε  παραγγείλει νά τοϋ

*  *
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κ»ί άναψαν καΐ,&υγκάΐκχν .και slva. y n  πέτ-χμα, καϊ δέν 
τρώγονται, άλλ* γ <ριν οικονομίας έμεϊ; ; κολουθοΰμε νά τα- 
ίζώμε μ ’ ίΰ τ α  _τό στρατό, οχι για νά μη , κάκοστθ|Α«χιάση, 
βλλά ytx νά μάθη”πρώτο μέ> σ τή  σκληραγωγία δεύτερο άμα 
υωθοϋν θά τού δ^σωμε καλλίτερο.

Μ’ άλλα λόγι^^πρέπει ν ι άσθενήση όλος ό στρατός τριό- 
γοντας άμμο γ^χ»μοΰρ.ι. ώς πού ν* y y j  σώση, μά άν ψοφο- 
^ογήσουν όλοι, αΰτό δεν είναι τ ίπο τα , σώνει τά άλεΰρι νά 
οωθή· _ ·

Aii  ντρέπεστε νά τό λέτε κιόλας, δέν ντρέπεστε λ ίγ 0 
ποϋ μάς άκοΰν κα'. οί ξέννι, δτι θεωρούμε τόν στρατό μα* 
σάν τά γουρούνια, καί τότε άντίς νά τοΰ ψουνίζετε κρέας 
δέν ντρέφετε ιαλλίτερα μέ ψοφίμια ;

"Αθλιοι.

Ό
έργοστασιάρχης Ρυτσελ τοΰ Πίραϊα χρουστά άπό ζάχαρι κάτι 
λιανόματα σέ ένχν μπακάλη, καί έστωντας μέ τό νά τοΰ χα- 
τέβηχε ή υψηλή ιδέα νά μή τό πληρώση ίδειρε χαΐ τό μπακα- 
λάπουλο ποΰ πήγε νά τά γυρέψη.

Αΰτό; ό νέο; τρόπος τής πληρωμής μοΰ φα ίνετα ι πώς 
δέν είνχι άσ/τμος νά τόν βάναμε όλοι σέ ένέργε χ. Είναι τρό
πος χανονιέρικος, τρόπος τέλος μασκαράδιχος.

Ό ΚΙαλ̂ νΟρωχο; xxietxc.
Πάλιν χτές είχον τοιχοκολλημένα πώς θά κάψουν τόν 

l l a . iψί> θ^ΐύπ,ϋ εις τό θέατρο τοΰ Λ χ ο ΰ ,  μαζύ μ ’ όλη τήν 
i f  γή του καί άκόμη μαξύ καί μέ τό σπήτί του.

Αΰτή ή είδησι; μέ σκαντάλισε πλέον χαΐ άπεφάσισα μέσα 
στά δλα νά πάω νά ’δώ τ ι διάολο συμβαίνει σ’ αΰτό τό θέα
τρο. Καί πήγα . Μέ καταπεριποιήθηχαν όλοι εις τρόπον ώστε 
νά μήν εχω λόγια νά τοϋ; εΰχαριστήσω.

Στήν άρχή είδα μιά παντομίμα άπό τήν όποία δέν κατά- 
λαβχ τίποτα γ ια τ ί είχα τόν νοΰ μου σέ μιά κοντούλα μέ 
κοντό φουστάνι καί παχουλή γάμπα. Ρώτησα καί μοΰπαν πώς 
είναι παντρεμένη, καί τότε; είπα κ' έγώ πώ ; δέν άνακατεύ-

^έρουν άπό τή Σύρα μαζομένα χχμμιάς δεκαριά; λεπτών 
φυτίλια.

Ό τα ν  λοιπόν συναπαντήθηκαν στό κχτάστηαα ό δάσκα
λος καί ό παπάς, ό παπά ; άμέσως τόν εΰλόγησε καί τουδωσε 
καί τό χέρι του νά τό φιλήση.

—  Α ϊ δάσχαλε, τοΰ είπε, βλέπω πώ ; κάμμιά φορά άν 
τύχη καί παντρευτή; θα ή?αι καλός νοικοκύρης, θά βοηθάς 
καί τή γυναίκα σου.

Ό  δέ δάσκαλος άρπαξε ώς τοΰ παρουτίασε τό χέρι του καί
τοϋ τό φίλησε, φα ίνετα ι δμως ότι άπό τή μεγάλη βία του
πώς τού -?,ρθε καί φτερνίστηκε άπάνω στό χέρι τοϋ παπά καί 
τού τό γέμισε δλο σάλιο.

Ό  δέ πχπά ; σκοπίζοντας τά άπχνω στό ροϋχο τοΰ δα 
σκάλου τού ςαναεϊπε :

—  Αϊ καλός οιωνός. Κάτσε τώρ* δάσκαλε νά κουβεντιά- 
σωμε, έχω νά σοΰ πώ σπουδαία ομιλία.

Ό  δάσκαλος πάλι άφηρημένος καθώς ήτανε άπό τό μα-
«κafaλ ίx ι τοΰ φτερνίσμχτος καθίζοντας σέ ένα άπό τά  τρί
ποδα σκαμνιά, αναποδογυρίστηκε κρατώντας καί τόν παπά 
|/.αζύ του ποΰ τοΰ κρατοϋσε άκόμα τό χέοι.

Ο; ιστορικοί θέλουν νά ποΰν πώς ό δάσκαλος πηρε καί 
τόν παπά μαζύ του. άλλοι δμως πάλι άντιλέγοντες, λέγουν 
πώς ό παπάς τόν σήκωσε, όπως δήποτε τό ζήτημα αΰτό μέ
νει μέχρι τής ώρας διαφιλονεικούμενο κα ί ϊσως τό λύσουν ο! 
μεταγενέστεροι ιστορικοί όπόταν θά ηναι χαθολοχληρίαν 
πλέον ξεχασμένο.

Έκάθησε λοιπόν ό δάσκαλος, άφοΰ σκούπισε τό κάθισμα τοΰ 
π α π ί μέ τό μαντύλι του καί ττπο^θετήθηκε καί αΰτός άπάνω

ομαι. Μιά χοντρή άλλη τα ρ .ν τα νογυναΐκα μάς τραγούδησε ε λ 
ληνικά καί φραντζέζικα. Σωστή γυναικάρα ποϋ μοΰ έφαγε τοϋ> 
κό<ί|ϊού τά^πίουκέ^τα. Μ ' ε ί/e πιάσει μανία μ* αΰτή κ ι’ άς μή 
τραγο'υδόΰΜ' τ*ίπδτα.

-.'-τ Σ-τής παντομίμες έπ έτυ^ ϊν  κα ί κοντεύει νά μέ κάνουν v i  
μάθω κ ’ έ̂-γ̂ ώ τα: μπουγκά. ’t /κείνος ό παλιάτσος στής μιλού- 
μενες κωμωδίαις καί όχι στή; βουβέ, εί\ε άριστουργηματικός. 
καί γελά τινάς κα ί χωρί; νχ θελ/,.

Τέλος ίρΟ: /.χΐ ή άρά 'α τοΰ πυροτέχνημα. Αΰτό ήτανε ένας 
άνθρωπος ποϋ έβγαζε φωτιαϊς άπό τή μύτη, τ ’ αΰτιά του, τό 
στόμα, τά μάτια  του κα'ι δέν ξέρω κα ι άπό πού άλλοΰ. Έ -  
πνέε πύρ, νόμιζες πώς μέ τής πλουμισταί; φ'οτιαίς του ήθελε 
νά κάψη τόν ζΦίμό*

Ώραΐο καί -Λ^νΙκοίτχτο πυροτέχνημα ποΰ τιμά τού; παλη- 
ανθρώπου; it(fi ■̂ ■ρτειασ» ν ένα τόσο τεχνικό Παληάνθρωπο κα ί 
μέ ^τόση έννοια, δτι^?νλχδή ηνε όλος φωτιά καϊ λαΰρα.

Τέλο; πάντων σ’ αΰτ« τό θέατρο περνά τινάς μέ εΰχαρί 
στησι τήν ώρα του,' μέ |ίόνη -.ή διαφορά 0Tt τελειώνει στή 
μία πράγμα πού πεθέ^ει τού: άνθρώπους. Λαμπρά, λαμπρά 
καί σάς προτρέπ;·· νά Λάτε.

Μχ εκείνο τό πυροτέχνημα , μά έ<·είνη ή γάμπα τής κον
τούλας, μετάννοιωσα ροΐι δέν τής εροιξα κ ι’ αΰτηνή; μπου
κέτα , άλλα μοδχαν σο>θή τά λιχνά. "Αλλη φορά.

JfctiiV
Περαία υπάρχει μία γυνή 'η  όποία ξέρει καϊ θεραπεύει τή 
θέρμη καϊ ένούς χρονου άν Υ,νδπ μ ! ένα καί μόνο- γιατρικό, 
κ*ί αΰτό μάς τό πιστοτο^οΰν όσαί; καί όσοι άνδρε; έθεραπεύ- 
Οησαν, τό δέ σπήτί της κεΐτα·. καϊ εΰρίσκεταί, έκεϊ ποΰ δέν 
έφρόντισαν νά μά; τό γράψουν, κα ϊ κρίμα; στή σύττασι. *Ας 
ξαναγράψουν λοιπόν τήν διεύθυντι.

Τ ό
γράμμα ποΰ γράφει μέσχ κ ά τ ι  μισκαροχάμπέρα ποϋ συμβαί
νουν στό τάγμα τοΰ Περχία κχϊ παραπονοϋνται οί στρατιώ- 
τες, £στάλθ:η «  στόν υπουργ ό.

στήν Ιστορική . κχρέκλα τήν μονόχρρη ποΰ πάλι κατά λάθος 
πήγε κχϊ κάθ.σε χπάνω στό σπασμένο χέρι στό ιΐ·ο*β<y πα 
λούκι σάν νά λέμε τοϋ Καζάζη, άπό τήν όποία πάλι θέσι, ώς 
καθώς λέγουν οί ιστορικοί τόν έσωσε ό παπάς καί τόν τοποθέ
τησε άπάνω στόν Ιστορικό πάγ'.ο τοϋ σχολείου καϊ τοϋ ε ΐπ ε , 
λαβένοντας θέτι δασκάλου ώς έ ξη ς :

— Κϋρ δάσκαλε, τώρα επιθυμώ νά σέ ξεμολογήσω, θά μέ 
άκούσης ;

— Λέγε πάτερ.
—  Σέ βλέπω, δάσκαλέ, σάν λίγο συνχισμένο σήμερα. Tt 

έχεις καί τ ί πάσχει; : Καϊ άν έχης τίποτα καϊ άν πάσχης έγώ  
είμαι ό ιατρός πάσας νόσου κχί μαλακίας.

—1 Πάσχω, πάτερ, άπάντήτε ί  δάσκαλος *αϊ πραγματικώς 
•κάαγω.

—  Καϊ πού πονεΐ; ;
—  Έ δ ώ , πάρα πάνω πάρα κάτω έζ,εΐ πλησίον, έδώ ε’: τ&. 

στήθος.
— δηλαδή μή σού πονεΐ ή καρδιά ;
— Μά έκεΐ πλησίον.
— Δ ϊ αΰτή ή ΰπόθΐσις θέλει σύντομη θεραπεία. Σοΰ χτυπά· 

ή καρδιά σου, περισσότερο δταν περνάς ετσι άπο κάνένα ιδ ια ί
τερο δρόμο ;

—  "Οχι μοΰ χτυπά πάντοτε.
—  Αι αΰτό τό ξέρω, γ ια τ ί άν δέν σοΰ χτυπούσε 0α ήσουνε 

πεθαμένος. Καί δέν μοΰ λές, δταν περνάς άπό τόν δρόμο τοϋ 
σπιτιού μου, τούς ίδιους χτύτους έχει ή καρδιά σου η σοΰ αυ
ξάνουν ;

Ά πάνω  σ’ αΰτή τήν κουβέντα άνοιξε τό στόμα του ό δά 
σκαλος καί εβλεπε τον παπά σάν /αμένος καί τ ΐ τοΰ άπάν
τησε τά λέμε μεθαύριο.· -



V

Λ

ΊΕπ£βης
κα ί τό άλλο γράμμα ποΰ γράφει γιά  ενα βρωμόπαιδο καί 
λωποδύτη εσταλθηκε στόν διευθυντή της άστυνομίας, καί άμα 
ως από τά δυο μέρη δοϋμε πώς δέν θά ένεργτ,θί; τίποτα τότε 
τά  φουρνίζομε, δι^τι είναι τής απελπισίας πράγματα.

Είς τό ΤυπογραψβΓον
> -.οϋ κυρ Τρίμ-Λ, ποΰ είναι ε’κεΐ κοντά στοΰς αγίους Θεόδωρο* 
■ καί απέναντι τοΰ Γ ερμανιχοΰ φούρνου, £ κτυποΟ ντα6 πρβ5' 
f κλτττίρια κηδειώ ν, καί μντμοσύνων εις τιμάς πολΰ βυγκα-* 
: βατικάς, ηγουν διά 50 αντίτυπα  δρ. 5, διά 75 Λο. 6 50 L  
j 1C0 δρ. * , διά 150 δρ. 10, καί διά 200  δρ. 12, τυμπερι' 

λαμβανομένου καί τοΰ χάρτου 9ρίστγις ποιόττ,τος.

Ό  γνω ετός
στήν Α θήνα  ξενοδόχος ό Ν ικόλα; μ α ; ό Ν τ^μ άζη ; ν ,ίκιασε - i  λ ου-.; 
τ η ;  V r a t r r ,  ό όποΤο; υπόσχεται ε ί ;  όσου; I’youv ή δέν έ'-/0ν< άνά-χ, 
άι™ τ * tf,«  Υ π ά τ η ; ,  δτι Oct εδρουν # ipe *€ρ.*οίτ,<κ, άκρα καθ,
fioTTif, ακρα φίΛοςενία κα ί ά'κρα εύχαρ ίστησ ι, τήν όποία π< ε'ον y 7 f>£ 
ε ι ;  οσου; παν Ικ ε ι, γ ια τ ί καί να θέλουν νά φύγουν μή εύχσρ ι*τγνέ*5 
απο κ ε ΐ δεν θα τό κατορθώσουν.

τ ό ρ α  κ υ ν ή γ α  }*.ν>:γεί.

Ά  χ ρ ιδ ω ς
<Έϊ; τήν θέσι που '.α τταυρόνετα ι ό ίπ πο σ .δ η :ό ? :ο ;.ο ; -ρ νς  τό Παλτ,ό /.αί 
Νέο Φάληρο ό γ ν ω π ό ,σ τ ή ν  Α θ ή να  τερ ιπο ιηχ ικώ τα  το ; ξενοδό-/ο; Γ .Θ ε--  
μ ογιά ννη ; άνοιξε ξενοδοχείο μέ όνομα ΚΟΡΑΗΣ, "που β ίίσ νει τ ιν α ; ζε
στά κα ί κρύα φ αγε ιτά  τ ή ; ώρας να ί -,άθε αλλο μ εζελ ίκ ι, κ :ασά  έλληνικά  
καί μάλ ισ τα  ρετσίνα π ρ ώ τη ; ποΰ λαμποκοπά, μπύρα Ντρέερ, μ α γε ιρ ικ τ  
καθαρή τάν σπ ιτίσα κα ί κα τ ι παραπάνω , κα ί δλα αΰτά  μέ τ ίμ ια ! ;  Τ Π !Ι- * 
Α.1Σ, τα όποια δλα μαζΰ μαζεύουν Ικε ΐ κόσμο καί μ ά λ ισ τα  άπο κ ;ίνο υ ; 
ποΰ ξέρουν καί παραγεμ ίζουν τήν παρ-,δαρμένη του; χωρίς να εόχα>.ροΰν 
κα ί τή  τσέπ·. τους μ έχρ ι; πάτου. Ά λ λ α  τό σπουδαιότερον άπό δλα κα 

• λ ία ν συγκινητικόν ε ίνα ι, δτι τό ξενοδοχε'ον αΰτό ό Κοραή; δέχετα ι εύ-ί 
χ α ρ ισ τώ ; -.ίκογίνείας μ έ^ τή ; κ ο υ μ π ά ν υ ι; τω ν , παρέχοντα ; του ; κάθε π ε -  
ΐ'. ποίησι.

Λοιπόν στόν ΚΟΡΑII οσοι θέλομε να διασκεδάσωμε κα ί υ,έ ό’Χτ τ τν  
οίκονομ'α. 2Ετά θέατρα.

Ι ίώ ς  κατάντ/4β£.

Ό  χύρεος
Ά ν α σ τά σ ι; Σταθόπουλος έσύστησε στόν Πειραιά ε ΐ ; τ ^ ν o;ouov "οΰ Πο
λ ί τ ο υ  καί πλησ ίον σ τή ; ά μ α ξα ι; Ό  ρ γ > v o t a i E; i v  οπου κατ*- 
σκευάζει δλα τά Ιγχώρια καί ίύρω παϊκά όργανα μέ. τέχνη  αριστη καί 
μ ε-ρ ιώ -α τες  τ ιμ α ί ; ,  ώ στε τώρα κύριοι, έπαρχ ιώ τες  κα> Π ειρα ιώτε; πε
ριττόν ν ' αναβαίνετε στήν ’Αθήνα γιά v i  κ α τα σ κ ε*ά ζεται $! § .00θό ··τ ' "ί 
όργανα σα; γ ια τ ί σ-οΰ Σταθοπούλου τα  βρίσκετε /,λα . Φτειάνει κα ί "τι- 
μπουράδε; πρό; κατασπραϋϋμό τ ή ;  π ε ίν α ; τώ ν  ταυθέντω ν δπαλλτ > Μ', 
μέ ιδιαίτερα δμω ; παρ α γγελ ία , γ ιά  v i  μή το ίίς  μαθαίνη, καί ό χόϊα»;.'

'Ο κύρςος τοΰ τα;; ε£ον>.
■Αν  --* -C>


