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*il άρχή μου είναι vi μ.ήν Εχω χ*μ.μ.έ*ν αρχήν
“  Δ Ι Α Ρ Κ Ε Σ
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Ο ί U p ijx c x o i
έλούφαζαν καί παραδέχτηκαν ποοσωρινώς τον Σάββα Πασά 
γιά  γενικό διοικητή τους, μέ τήν συμφωνία νά ηναι πάντοτες 
«έ άσυαφωνία.

Τό βέβαιον είνα ι, δτι ή προσωρινή ησυχία τής Κρήτης 
προήρθε αχό τή φτώχεια μας, γ ια τ ί καθαρά τοΰς είπαμε πως 
άπό παράδες νά μή περιμένουν νά τοΰς συνδράμωμε έπ ί του 
παρόν γ ια τ ί είμαστε φτώχεια καί τών γονέων.

Αΰτό είναι μιά άλήθεια, πολΰ δμως μεγαλείτερη αλήθεια 
ίϊν α ι οτι τά ζάβωσαν, γ ια τ ί δποίς κρεμά τό ζουναρι^ του γιά 
καυγά καί τοΰ τό πατήσουν καί κείνος τό συμμαζευει καμω- 
νόμενος πώ ; δέν κατάλαβε τ ίπο τα , αυτός δέν είναι σωστό 
ίίταλλ/,κάρι.

Τέλος πάντων ευχόμαστε άλλη φορα να σκέπτωνται κ α λ 
λίτερα οί αδελφοί Κρητικοί πρίν αποφασίσουν τ ίποτα , γ ια τ ί 
θά καταντήσουν νά τοΰς πάοη τόν αέρα η φίλη Τουρκία, 
δπως καί -τοΰς έκοψε τόν βήχα καί οί ψευτοσυμβιβασμοί είναι
γελοία πράγματα . . ( _ Λ

Ά λ λ η  φορά λοιπόν φρόνημα γιά  νά μη γελά κοντά στή 
Τουρκία κα ί δλος ό κόσμος μαζύ σας καί ντρεπόμαστε καί
κοντά σέ σάς καί μεΐς.

Α ί, δέν πίΐράζει καί περαστικά τους, πές τε τους και τοϋ

ΧΡ«*νου· ________ ______

'Ο Κ αλόγας
είπε σέ ένα συντάχτη τής Ά χρόποΛ ίc ποϋ πήγε νά τόν  ̂ ρω- 
τ ’/,Ίτ(ί έζε*7υίτΥΐ^ες γ ια  τ ί ιν  οικονορ.ιχ,ιί (/.ας κ α τ α σ τ α σ ι ,  τα  εζγίς.

Πώς θά κοιλιώμαστε στή φτώχεια ως ποϋ νά έρθη η νέα 
σταφίδα καί πουληθή, έκ τής οποίας κρέμεται και ή σωτη
ρία μας, άν ό Θεός θέλη καί δέν ρίξη αστραπόβροντα.

Ζήσε λοιπόν Μάϊ νά φας τριφύλλι.
Ό τ ι  παράδες καί μιλλιούνια θά υπαρχαν μπόλικα στην 

■Ελλάδα, άν εκείνοι ποϋ τά  είχαν δέν τά σκόρπιζαν η κα λλ ί
τερα δέν τά έθαφταν στή λυσασμένη άγορά τών οικοπέδων, 
ποϋ σάς φώναζα τότε νά προσεχετε γ ια τ ί ήτανε φενατσα, 
καί στό φτειάσιμο μεγάλων σπ ιτιώ ν ποϋ μενουν ανοικιαστα.

Πολΰ καλά, αυτά τά μιλλιούνια ποϋ ξοδεύτηκαν έδώ ποϋ 
έμειναν ; Δέν έμειναν πάλι έδώ, στόν τόπο δηλαδή ; Πούντα

λοιπόν. Ά φ οϋ έχύθηκε τό λάδι μας μέσα στά μαγέρικά μας 
ποϋντο καί δέν φαίνεται ;

Ό  ίδιοι
τσελεπής άπάντησε στόν άντιμούτσουνο τής Ά χρόπο.Ιις  πώς 
άν ξαναέρθη ή καταναγκαστική κυκλοφορία, τ; 'Ελλάδα ε ΐνα ι 
καταστραμμένη.

Μ’ άλλα λόγια , άπό τά λόγια του ό Καλλιγάς μας φαί
νετα ι πώς έ?ε ι σκοπό νά ρέψη τόν Δεληγιάννη μας μή παρέ
χοντας του δάνειο, άφοϋ μάλιστα είπε καθαρά καί ξάστερα 
πώς ή τράπεζα βρίσκεται στό παλάντζο της καί δτι δέν τής 
περισσεύει πεντάρα νά δών/) πουθενά, οπως δήποτε?, εξακο
λούθησε καί εΐπε ό Κ αλλιγάς πώς ή φτώχεια αΰτή ποΰ διερ
χόμαστε είναι περαστ ική .

Βρέ κουτομόγια, κορόϊδο, σάμητις δέν το ξερομε πώς είνα ι 
περαστική, μπάς καί έχομε σκοπό νά ρέψωμε στή πεΐν* ;

Κ υττάτε καλά κακομοίριδες νά μή πα ίζετε (/έ τήν πείνα 
μας; γ ια τ ί κάμμιά ώρα θά ’ δή ιε  νά γίνουν τά  καλουπάφκια 
μας φυτίλια φυτίλια .

καθώς ξέρετε, ή α ίτ ία  πού έπεσε ό Γ)>άδστονως στην Α γγλ ία  
άπό τ6 πρωθυπουργιλίκι, εΐναι γ ια τ ί δέν τοϋ ψήφισε ή βουλή 
τόν προϋπολογισμό του, ώστε έπεσε οίκονομολογικώς, ήγουν 
σας τόν έφαγαν κ ι’ αΰτόν τά οικονομικά σάν τόν Τρικούπη, 
καί μ ’ αΰτό θέλουν νά μάς ποϋν μέ πλάγιο τροπο πώς τους 
μεγάλους άνδρας τοϋ αιώνου μας τοΰς έφαγαν τα οίκονομικ*, 
τόν Γλ.άδστωνα δηλαδή καί τ&ν Τρικούπη.

Καί ή κοσκινοϋ τόν άντρα της μέ τοΰ; πραγματευταδες.

ΙΙαράπονα,
(προερ^ίμεν* άπο γράμματα τώ·' έπ ιστολώ ν).

*0 αρχιερέας λέγει κΰρ Ά ν τ . Χαριάτης προσπαθά ετσι δη
λαδή νά φάη κάτι χρήματα ένοΰς όρφανοϋ τού Ε. Μανιακή 
ώς 800 τάλλαοα άπάνω κάτω . Ίδοΰ τ ΐ συμβαίνει απανω 
στήν ΰπόθεσι ταύτη , b χΰο Χαριάτης πατρικά φερομενος δεν 
θέλει νά δώση ίσως τά τάλλ.αρα στόν Μανίάκη, φοβούμενος 
μή τά φάη, δπως έφαγε καί τά άλλα δσα τοϋ έχει δόσει ώ ;



τώρα. ’Έ τσ ι δέν είναι ; Μακάριοι μ ’ δλα ταΰτα οί κρατούν
τες καί οί έχοντε; λαμβάνειν, μακαριώτεροι.

Λ ύ ο
έμποροι στό δρόμο τοΰ Έρμού ό ενας καί στοΰ Α ’όλου J  άλ
λο ; φΛονεικοΰν λέγει κάθε μέρα ποιός θά έχη καλλίτερα ροΰ
χα καινούργια καί ποιός θά ηναι «ομορφότερος καί δέν τοΰς 
ίιποφέρνουν νά τοΰς άκοΰν οί άλλοι. Νά ξεράσματα τής άη- 
δ ία ; ποΰ ντρέπομαι κ ’ εγώ ποΰ τάγραψα κατά λάθος. Βρέ 
σείς, μπάς καί νομίζετε δτι ί] εφημερίδες είναι γ ιά  νά γρά
φετε τέτοια ις κουταμάρες ;

’Ά ε ι στό διάολο κορόϊδα.

Μ α ς
γράφουν άπό τήν άπάνω Σύρα πάλι πώς ο φραγκόπαπας τοϋ 
χωριού τών Ποσειδωνιών δόν Γ ιανν.ά; 65 χρονών άνθρωπος 
έκεΐ κοντά, τάκανε κουλουβάχατα μέ μιά δασκάλα καί τά 
ξέρουν ρωμνοί και φράγκοι καί τό λοιπόν γυρεύουν νά τόν 
πάψη δ πανιαγριώτατος, διότι πλέον κατάντησε σκάνταλο, 
καί δχι ίερεΰ; τοϋ Θεού, καί επιμένουν νά διατάξτ, δ πάπας 
των νά παντρεύονται καί ο! παπάδες των, διότι, λέει έκεΐνο; 
ποϋ μάς γράφει αυτά :

Οΰαί είς τής γυναΐκέ μας, οΰαί είς τά παιδιά μας.
Τ.  Υπογραφές.

Σ· Ώα.Ιηχνθ. Τί νά σάς ποϋμε, αδερφοί φρο γκοσυριανοί δ ί
καιο έχετε, άλλά ώ ; ποϋ νά πάη δ Παλιάνθρωπος στόν πάπα 
{γ ια τ ί είνε καί συνδρομητής ή μακαριότης του) καί νά βάννι 
νά τοϋ τόν διαβάσουν καί τού τόν εξηγήσουν, καί ώς ποΰ νά 
γυρέψη Ιξηγησεις τ ι συμβαίνει καί τ ί τρέχει άπό τόν άγριο 
επίσκοπό σας έδώ, καί νά συζήτηση τό ζήτημα πάει καλιά του 
b δόν Ι\αννιός μέ τήν κυρά δασκάλα. Δέν ντρέπεσαι, βρέ 
παπά καί σΰ, γέρος άνθρωπος νά γίνεσαι σκάνταλο τής κοι
νωνίας, δέν ξέρεις δτι σείς οί τραγογένιδες, (άν καλά σΰ δέν 
έχεις γένεια ), σείς λοιπόν οί ά γενε ϊ; φραγκοπαπάδες, δτι μαζΰ 
καί μέ τοΰς όμοίους σας καί μερικούς δικούς μας γενάτου; δτι, 
είπαμε, άντίς νά ηστε τό καλό παράδειγμα σέ μάς τό ευσε
βές ποίμνιο σας, ποϋ κοντεύετε νά μάς κάνετε δλου; αγριοκά
τσικα, μάς όδηγάτε μέ τίίς άχρειαις πράξεις σας στόν στραβό 
καί διαβολικό δρόμο, δπου δ κύριος 6μών (εσάς δηλαδή) διά-
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Είπαμε λοιπόν προχτές πώς δ Νιανιαρδάκιας, δ δάσκαλος, 
οταν δ παπάς τού εκανε λόγο γ ια τ ί νά τοϋ χτυπά λίγο πε
ρισσότερο ή καρδιά του δταν περνούσε άπό τό σπ ίτ ι του, δτι 
άνοιξε τό στόμα του καί έμεινε σάν χαζός καί δέν είξερε τ ΐ 
νά τοϋ άπαντήση, γ ια τ ί τό όβούζιον ήτανε απροσδόκητο.

Μ’ δλα τα ϋτα , άς ήτανε καί μαχμουρλής, γ ια τ ί δέν είχε 
πγή άκόμα τόν καφέ του κατώρθωσε μ’ δλη τήν κουτοβλα
κεία του νά τοϋ άπαντήση ώς έξης, καθ’ ά λ έγετα ι, ήγουν 
δπως λέγουν ο: ιστορικοί.

—  Παπά μου, σήμερα είσαι βλέπω στά κέφια σου καί θέ
λεις νά μέ πειράξης, δέν μ’ άφίνει; στή φτώχεια ποΰ μέ δέρ
νει, μόνο μοϋ λές περί έρωτος ;

—  Α ΐ, μά, είπαμε, οξω κακή καρδιά, καί εγώ  δέν θέλω 
οί φίλοι μου νά στενοχωροϋνται, καί είπαμε πώς είμαι γ ια 
τρός τών καρδιών. Λοιπόν, λέγε , δέν σοΰ είπα πώς ήρθα νά 
σέ ξομολογήσω ;

—  Ά λ λ ’ ού τοΰ παρόντος τόπου καί χρόνου, πάτερ, απάν
τησε δ δάσκαλος.

βολος σάς δδηγά, νΰν καί αεί καί δπως σάς ώδήγησε  ̂πάντο
τ ε ; .

Νταυλαρά.

Ένας
υπηρέτη; τού κυρ Ρετσίνα  στόν Περαία παραπονάται ένα ν
τίον τοΰ άφεντικοΰ του πώ ; τοΰκοψε άπό τόν συμφωνημένο μ ι
σθό 5 δραχμαίς τόν μήνα, τό λοιπόν είδοποιά τοΰς καινούρ
γιους υπηρέτα; του τών δούλων νά τοϋ γυρεύουν προστάντζα 
τόν μισθό, γιά  νά μή τήν πάθουν σάν κ ι’ αΰτόν.

Σ . I7a.hjar()p. Ό  κ.Ρετσίνας είναι ένα ; άρκαντάση; άνθρω. 
πο; καί ουδέποτε καταδέχετα ι νά φάη τόν παρά τού άλλου- 
νοϋ. "Ισω; έγινε λάθος στόν λογαριασμό. Καί έτσι είνα ι, καί 
άλλη φορά νά μή μοΰ στέλνετε τ ί έχει νά λαβαίνη δ ένας άπό 
τόν άλλο, γ ια τ ί γουρουνοδικεΐον δέν έγινε δ ΠαΛτιάνθρωπος 
κα ί κύτταξε νά μή σέ τσακώση πουθενά καί σέ πληρώση άλ- 
λοιώτικα καί μέ τόκους καί επιτόκια δσα έχει; νά λαβα ίνη ;.

Π ρ ό ς
τού; κατοίκου; του Κολονακιοΰ. Τό γράμμα σα; τό έλαβα 
καί έστάλθηκε καί αυτό ε ί; τόν Διευθυντή τής άστρονομία;, 
ε ί; τοϋ οποίου τά αυτιά άν δέν βουίξη καλά τότε τό δημοσιεύ
ομε καί περί διά τύπου, ε ί; τρόπον ώστε, νά μάθουν δτι κα ί δ 
Κατσαντρή; δέν ζυγ ίζε ι τήν δικαιοσύνη μέ τά σωστά δράμ- 
μια τή ; άστυνομίας, άλλά μέ τά ξύγκικα ποΰ κατάσχεσε 
άπό τά διάφορα μπακάλικα , τά δποΐα δέν είδαμε νά γρά
φουν καί ί; έφημερίδε; τό συνειθισμένο έκεΐνο :

Κατεσχεθηκαν τόσα ξύκικα δράμμια τού τάδε καί δείνα 
μπακάλη καί εξαφανίστηκαν.

"Όπερ σα; μή γενομένου, μπορεί καί νά γύρισαν πίσω ώ ; 
νά έλήφθησαν έπί έπιστροφή.

Ό β ο
γιά  τόν Κ ατζανιρή είμαι πολΰ θυμωμένο; έναντίον του γ ια τ ί 
Ι'παψαν διά μιάς νά κάν:υν πολύ λόγο γ ’ αΰτόν rj έφημερίδε;, 
οδτε μαγκούφιδε; λέει αΰτό; τοΰ; νο’.κοκ\ιρέου; οδτε μπά- 
τσους δίνει. "Αμ άν ηναι νά ηναι φιλήσυχος διευθυντή ;, τότε 
γίνομε κ’έγώ τέτοιο;.Κ αλά άλλη φορά τού ριχνόμαστε γ ιά  δσα 
καλά η κακά καί δέν κάνει.

—  Ά σ ε  τή ; έλληνικοΰρε; καί έδώ έχομε νά δμιλήσωμε γιά 
τό μέλλον σου. Καί πώ ; σοΰ.φα ίνετα ι η Νινίτσα μ ο υ ; Μι
κρή είναι μέν άκόμη άλλά θά μεγαλώση.

—  *0 θεό; νά δώση καί νά τήν χαίρεσαι.
—  Εΰχαριστώ. Καί περνά; δά κάπου κάπου καί άπό κεΐ. 

Τήν βλέπει; στό παράθυρο κάμμιά φορά καί πώς σοϋ φαίνε
τα ι, δέν θά γίνη νόστιμο κορίτσι ;

— Μά ίσως.
— "Οχι δά μή μοΰ κατηγοράς τό κορίτσι. Θά γίνη . Πές 

κα ί σΰ θά γίνη.
Προείπαμε δά πώς δ παπάς ήτανε τσουγμένος, καί στό κέ

φια του άπάνω , γ ι ’ αΰτό Ιξακολούθησε λέγοντας.
— Αί δάσκαλε έγώ έμπασα μιά καλή ίδέα περί διά λόγου 

σου, ώς καθώς πιστεύω νά μήν έχης καί σΰ κακή ίδέα συλ- 
λήψει περί διά λόγου μου.

— Θεό; φυλάξει.
—  *0 Θεός πα ιδ ί μου, φυλάγει μόνο τόν έαυτόν του γ ια τ ί 

κάθετα ι αψηλά καί φοβάται μήν σκοντάψηκαί πέση έμεϊς δέ οί 
άνθρωποι τά ήμερα λογικά άλογα ζώα σκονταύτομε καί είς,τό

! ελάχιστο πετραδάκι καί κρεμοτσακιζόμαστε. Ξέρεις έγώ 
! έκανα στρατιώ τη ; τόσα χρόνια καί γύρισα άπό τήν Κρνίτη μέ 
j τά τούρκικα πολεμικά, πρώτον μέν πρός άσφάλειαν τή ; ζωή; 
f μου καί δεύτερο, δχι άπό δειλία άλλά γ ια τ ί ηρθα νά αγοράσω 

καινούργια τσαρούχια κα ί νά γυρίσω πίσω. Ποΰ νά περπατδί 
* άδερφέ, μέσα σέ κείνα τά κατσάβραχα ξυπόλυτο; ;

3

*Ί·βτβρα
■άπό τή φοβερή καί τρομερή πλημμύρα πού έγινε στή Θεσ
σαλία εΰρέθηκε καί ένα κοριτσάκι νά τό πάρη τό νερό, γ ια τ ί 
λέει, έσκυψε νά πάρη άπό τόν ποταμό τό λουλουδάκι ποΰ τοΰ 
έπεσε, καί είναι θαύμα ποΰ δέν έγραψαν ί) έφήμερίδε; πώ ; 
έπεσε καί μοναχό του μέσα, καί δτι φταίει ή πλημμύρα.

Ό
Δημήτριος Σταφ.δόπσυλος κλητήρα; στό χωριό Χρυσό εξήντα 
χρονών γυρεύει υπηρέτρια, ή εΰαρεστουμένη οδν προσέλθετω. 
Ση/ι. n a  J y a r t p  Αΰτά τυπόνεται γιά  γνωστοποίησι γερενέ καί 
άν εχη καί άλλη παραξήγησι λέμε πώς είναι άπό τά  παρα- 
•ξηγημένα.

’ Λ .  710

τό Τσιρίγο μάς γράφουν πώς δχι πλέον τρελοκόριτσα άλλά κάτι 
σωστά διαλοκόριτσα καταπειράζουν τόν κόσμο καί τόν φέρ 
νουν εις πειρασμό, είς τρόπον ώστε δέν κάνουν καλά νά ήναι 
•σκανταλιάρικα καί άς ξεσκανταλιστοΰν.

Καί αΰτό δέν ητανε άξιο γιά νά τυπωθή, άλλά άφοΰ μάς 
Υπόσχονται έκεΐνοι ποΰ μάς γράφουν αΰτά , πώς θά βάνουν 
γνώσι, καί έπειδή άφοΰ είναι έτσι καί πρόκειται περί διά κα
λόν τους τοΰς τήν βάναμε καί αΰτή τή διατριβοΰλα γιά  νά 
γελάσουν έπί τοΰ παρόν, ϊνα  δπως μή κλάψουν είς τό μέλλον.

ΚΙροαοχή.
Ξέρετε άπά τό δάνειον τών 120 εκατομμυρίων τ ί  χάνομε 

Τϊοϋ είχαν στήν αρχή ή μετοχαίς 408 δραχμαίς καί τώρα 
μόνο 340.

Α ί, νά λ λ πάν άπό τά 1883 ώς τώρα τόν Μάιο ποΰ μάς 
πέρασε χτές καί έχω νά πληρώσω καί τό ^οΐκι κατά . . . πόσο 
νομίζετε ;

Κατά 15 μιλιούνια, 823 χιλιάδες δραχμαίς καί 600 
άκόμα.

Ά πό  δλα δέ τά έθνικά δάνεια άπά ·*ής άρχικαίς του; τ ι-  
μαίς ποΰ είχον τό 1883 ράνομε στήν ΰποτίμησι τήν σημερινή 
τοϋ παλάντζου 32 μιλλιούνια, 987 χιλιάδες δραχμαίς καί 
100 άκόμα, τής δποίαις, άς ΰποθέσωμε πώς τής έφαγα ’γ ώ ... . 
Βαρδάτε καί χαθήκαμε.

—  ’Έ χεις δίκαιο.
—  Καί πολΰ μάλιστα , γ ια τ ί χύνεται στά μχγκάλι δ κα

φές σου.
Ά π ά νω  σ’ αΰτό τόν λόγο δ δάσκαλος πετάχτηκε νά πάη 

νά βγάνη τό μπρύκι, τότε αγρίεψε δ παπάς καί π ετώ ντα ; τό 
καλυμάφι του κάτω καί μέ ξεπλεγμέναις τή ; βουρλίδε;, τσα
κώνει τάν δάσκαλο άπά τάν σβέρκο, ήγουν άπό τόν γιακά άπό 
πίσω καί τοΰ είπε :

—  Βρέ, δάσκαλε ποΰ δίδασκε; καί νόμο δέν κρατοΰσε;, 
βρέ ποιό; σοϋ μ ιλά , έπί τοιούτων σπουδαίων υποθέσεων και 
σΰ μού τηρά; περιφρονητικώ; νά μή χυθή δ καφές σου ;

Καί έφόραρε ένα λαζο άπό τό πλατύ ζουνάρι του, γ ια τ ί 
αΰτή ή καλή συ/ήθεια υπάρχει νά ηναι μαχαιροβγάλτες καί 
οί παπάδες, νά οπλοφορούν δηλαδή, μέ πρόφασι τής δικαιο- 
λόγησις πώς φέρνουν μαχαιράκια άπάνω τους γιά  νά κόφτουν 
τόν άρτο τής έκκλησίας.

*0 δάσκαλος άπά τόν φόβο του πήρε σβάρνα τό μαγκάλι 
καί καφέδες μαζύ, τουμεινε δμως στά χέρι τό καφόπρικο χω
ρίς καφέ καί άντιμουτσουνίστι^αν λοιπόν δ παπάς μέ τό μα
χαίρι καί δ δάσκαλος μέ τό μπρίκι τοΰ καφέ, είς μίαν θέσίν 
άμυνάς καί οί δυό καί άγριοκυταζότανε.

*0 παπάς πρώτος έκανε τήν υποχώρησι βάζοντα; τόν λάζο 
στή θήκη του καί δεύτερο; δ δάσκαλο; π ετώ ντα ; τό μπρίκι, 
καί άν δέν έγινώτανε ί] δύο α ΰτα ί; άμοιβαίαΐ; υποχωρήσει;, 
άλά Κρητικά, δέν ξέρομε, τ ΐ θά συνέβαΐνε.

—  ’Έ λα , βρέ, τοΰ έπανέλαβε δ π α π ά ;, έλα βρέ δάσκαλε,

’Ά λλο  μ α ν ίκ ι Ά π ό  τή ; μ ετοχα ί; τών τραπεζών άπό τήν 
άρχική του; άξία ποΰ είχαν τό 1883 ώ ; τά προχτέ; άπό τήν 
δποτίμησί του; ήγουν τού κατεβασμοΰ χάνει μόνο ή άντε- 
ϊνική τράπεζα 16 μιλλιούνια καί 200 χιλιάδες κα ίοϋλα ι; μαζΰ 
ί) τράπεζε; άπό τή ; μετοχά; του; 32 μιλλιούνια καί 600  χ ι-  
λ ιά δ ε ;. _ **3» )

Ά λ λ ο  μανίκι. Ά π ό  τή ; μετοχα ί; τώ ν διαφόρων εταιριών 
άπό τόν ξεπεσμό δηλαδή καί οΰτονών χάνουμε ώ ; τά  χ τέ ; 23  
μιλλιούνια 375 χ ιλιάδε; καί κάτι μηδενικά

Καί έπειτα εχει; έκεΐνο τόν κοντοπόθαρο τόν Κ αλλιγά 
νά σού λέη πώ ; καλά πάμε καί δτι είναι περαστική ή φτώ
χεια μα ; καί δ τ ι ....................

Τ . Γ. Ταύτη τή στιγμή μανθάνω πώ ; τά μελλεούνια ποΰ 
σά; γράφω πάρα πάνω είναι χ ιλ ιάδε;, άλλά άδιάφορο, μικρή 
ή διαφορά μ α ;.

Α ίαν χατεπΰγογ·  "Οχι, μ ιλλ ιούνια  είνα ι καί νά μένη 
δπως έχει τό πράγμα καί διαψεύδομε τής χ ιλιάδες μέχρις νε- 
ωτέρας άπάντησι;. Αΰτά γράφει, δχδελφό; δ Αίωκος δ χθεσι
νό; καί αΰτά σά; γράφω, τώρα άν ηναι κάνένα λάθος είναι 
είς βάρος του. Τό δλον λοιπόν i r r e r f i r t a  k s r r s  εκατομμύρια 
δραχμαίς, έχασε δ τόπος άπό τόν Μάιο, έπ ί ημερών τοΰ έν- 
δόξου Πετρελαίου, ου ή άθλιότης είς αιώνα τόν άπαντα .

Κοντά σ’  αΰτά τά 95 μιλλιούνια κάνετε σΰν καί προσθέ
σετε άλλα 100 μιλιούνια πιχΰ χάθηκαν άπό τή ; ά λλα ι; έτα ί- 
ρ ία ι;, Κ ωπαΐδο;, Κορίνθου κα ϊ λοιπού; καί ετσι πραγματικώς 
ζώμέ στόν χρυσοΰν Αιώνα τής φτώχειας. Καί είμαστε άκόμα·

Χήμερα

τέλο; πάντω ν αρχίζει κα ί ή νέα βουλή μα ; τής εργασία; της.
Πρώτη θά συζητηθή ή εκλογή τής Ά γ υ ιά ; ,  γ ια τ ί λέει 

έκαναν λάθος στόν διορισμόν τής έπιτροπής-
‘Ύστερα έρχεται τή ; Α θή νας, διότι λέει ένώ ό Υ ύλλα ς 

έλαβε στάς Ά χαρνάς 278 ψήφους τήν άλλη τοΰ τή ; κάνανε 
ταχυδακτυλουργικώ; 367 , κα ί διότι δ αντιπρόσωπο; τοΰ 
ψ ύλ λα  είχε μέ τήν ποδιά του σκεπασμένη τήν κάλπη καί τά  
καλπονόθευε, καί δλα αΰτά πιστοποιούνται μέ 23 μάρτυρες 
ένόρκου;. Νά δούμε τ ί θά γίνη.

γ ια τ ί σεΐ; οί δασκάλοι πάντοτε; ίσ τ ε  ξεκουτιάριδε;, κάτσ* 
κάτω , κα ί μίλα καλά. Τήν θέλέι; τήν κόρη μου ;

—  Ναί, πάτερ, άλλά μοΰ πέφτει μικριί.
 Ά  τήν θέλει; καί σοΰ πέφτει μικρή; Αΰτό σώνει. Πολί»

καλά τήν άφίνομε καί μεγαλώνει. "Ε χει; κάμμιά άλλη α ντ ι
λογία ; Σοΰ τήν δίνω , χαλάλη σου γ ια τ ί σέ άγαπώ , καί σ ί 
βλέπω δτι είσαι νοικοκύρη; άνθρωπο; άφοΰ ψίνεις καί τόν 
καφέ μοναχό; σου.

Λέγε λοιπόν καθαρά καί ξάστερα σοΰ αρέσει ; Σοΰ είπα 
δτι έγώ πολέμησα στή Κρήτη, καί χωρίς τσαρούχια κα ί δέν 
μοΰ κοστίζει νά σέ ξεμπερδέψω καί νά φύγω πάλι χωρί; τσα
ρούχια. Καί επειδή τήν είδε; πάντοτε; μέ τή μαγουλίκα , 
τώρα σήκω άπάνω νά πάω νά σοΰ τήν δείξω καί μέ τό κα
θαρό τη ; πρόσωπο. ’Έ χω βρέ δάσκαλε κορίτσι βαρβάτο ποϋ 
δέν σούκανε, άλλά σοΰπεσε καί πρέπει νά τό πάρης, διότι 
ξέρω ’ γώ πώς χτυπούν καί τών δύο ή καρδιαίς σας. ^Έχεις 
άλλα ροΰχα άπ ’ αΰτά ποΰ φορεϊ;; γ ια τ ί ξέρει; δτι στή ; γυ
ναίκες κτυποΰν τά καινοι'ργια ροΰχα, άν δέ δέν εΥϊΐς, κα ί 
έπειδητης δέν υπάρχουν έδώ φραγκοράφτιδες, σοΰ δίνω ενα 
άπό τά καλά ράσα μου καί σέ παρουσιάζω, ώ ; ποΰ νά παραγ- 
γείλωμε νά μά ; έρθουν τά ρούχα άπό τή Σύρα. ’Εμπρός 
μάρ;. Τράβα, θά πάμε στό σπ ίτ ι.

Καί σηκώθηκε δ δάσκαλο; σά ζαγάρι καί άκολούθησε τόν 
παπά , ώς πρόβατον σφαγή στό σπ ίτ ι του καί Ικεϊ μεθαυριδ 
θά δοΰμε τ ί συνέβηκε.



Ό  Κολοκοτρώνης κυνηγών τους κανταδορους.

Σμύρνη είναι μία έταιρία μικρή βαποριών τοΰ Κα- 
ράβα, καί «ας τόν έχομε κατά συνέχεια

Αΰτός ό Καράβας έχει φαίνεται ιδ ια ίτ ερ ο  λε
ξικό καί ιδιαιτέρας ιδέαις γιά  τή λέξι τιμή, η 
όποία κατά τό λεξικό θά πή σούφρα.

Καί άκούσετε καί μιά τέτοια του μικρή. *0 κ. 
Μπάρδης άπό ’δώ  πήγε γιά  δουλειά του στή 
Σμύρνη, συμφώνησε λοιπόν μέ τόν Καράβα μας καί 
τοΰδωσε καί 40 λίρες καπάρο νά πάν] νά τόν πα- 
ραλάβη μέ τό πράγμα άν τόν τηλεγραφούσε εντός 
24 ώρών, Αν δμως τόν τηλεγραφούσε πρό τών 24 
ωρών νά μή πάν) θεωρείτο ή συμφωνία το.υς δ ιαλυ
μένη καί τό καπάρο πίσω. Καί έτσι έγινε σέ δώ
δεκα ώρας τοΰ τηλεγράφησε νά μή πάνι γ ια τ ί δέν 
βρίκε πράγμα.

Γυρίζει πίσω ό Μπάρδης μας φιλοΰνται πίνουν 
άργιλέ καί τοΰ γυρεύει τό κάπαρο τής 40 λίρες 
πίσω .—  ΤΑμ πά τοΰ άπάντησε ο έντιμος Καράβας, 
τώρα λίρες, τό καπάρο δέν γυρ ίζετα ι.— Βρέ τΐ μοΰ 
λές; ■— Αΰτό ποΰ σοΰ λέγω . Νά μή τά πολυ
λογούμε ό Καράβας μας κατακρατά άκόμα τής 
σαράντα λίρες, καί μεθαύριο σας λέμε τό τέλος 
τής Καραβίστικης αΰτής ιστορίας καί μπερμπατο- 
δουλειάς.

ϋαΐ ύπερΰψοΰται εις «άντας τους αιώνας.

Α κ ρ ι β ώ ς
Ε ις τήν θέσι ποΰ διασταυρόνεται ό ίπποσιδηρίδρομος πρός τό ΙΙαλ^ό καί 
Νέο Φάληρο 4 γνω ιτό ςσ τή ν ’Αθήνα περ ιπο ιη τικώ τατος ξενοδόχος Π.Θερ- 
μογιάννης άνοιξε ξενοδοχείο με ονομα Κ.ΟΡΑΗΣ, οπου βρίσ/.ει τ ινά ς  ζε
στά κα ι κρύα <ραγειτ& τής ώρας καί κάθε άλλο μ ϊζ ε λ ίκ ι, κρασά έλληνικά  
καί μ άλ ισ τα  ρετσίν* πρώτης ποΰ λαμποκοπά, μπύρα Ντρέερ, μαγειρ ική 
καθαρή αάν σπ ιτίσα καί κάτ ι παρ α πάνω , καί δλα αύτά με τ ιμ ια ίς  TIWI- 
ΑΙΣ, τά όποΐα δλα μ ιζ ύ  μαζεύουν έκεΐ κόσμο καί μ άλ ισ τα  άπό κείνους 
ποΰ ξέρουν καί παραγεμίζοον τήν παροδαρμένΐ) τους χωρίς νά εί/.αιροΰν 
κα ί τή  τσέπι τους μέχρις πάτου. Ά λ λ ά  τό σπουδαιότερον άπό δλα καί 
λ ία ν συγκινητικόν ε ίνα ι, δτι τό ξενοδοχεΐον ο··’ τό 6 Κοραής δέχετα ι εό- 
χαρίστως ο ίκογενεία ; με_τής κουμπάνισ ις των, π ιρ έχ ο ντα ς τους κάθε π ε -  
ριποίησι.

Λοιπήν 9 ίον ΚΟΡΑΗ δσοι θέλομε νά διασ'/.ΐδάσωμε καί με δλη τήν 

οΐχονομία.

Ζητείται ώς άντικαταστάτης διά δύο έτη στρατιώτης άφυ- 
περετήσας. Πληροφορία» είς τό Πρακτορεΐον τών Εφημερίδων.

Εις τό Τυπογραφείο ν
τοΰ κΰρ Τρίμη, ποΰ είναι εκεί κοντά στους αγίους Θεοδώρους 
κα'ι άπέναντι τοΰ Γερμανικού αούρνου, έ χ τ υ π ο ΰ ν τ α ι  προσ
κλητήρια κηδειών, κα'ι μντμοσύνων εις τιμάς πολΰ συγκατα- 
βατικάς, ήγουν διά 50 αντίτυπα  δρ. 5, διά 75 ίρ . 6 .50 , διά 
100 δρ. 8 , διά 150 δρ. 10, καί διά 200 δρ. 12, συμπερι
λαμβανομένου καί τού χάρτου άρίστης ποιότητος.

Ό  γνωοτός
στήν ’Αθήνα ξενοδόχος ύ Νικόλας μας ό Ν τομάζης νοίκιασε τά  λουτρά 
τή ς ‘ ΥπάτηΓ, ό όποΤος υπόσχετα ι είς δσους έχουν ή δεν έχουν ανάγκη  
άπό τά Λουτρά τής * 1'πάτης, οτι θά εδρουν άκρα περ ιποίησι, άκρα κ30α- 
ριοτης, άκρα ειλο ςεν ία  καί άκρα εύχαρίστησι, τή ν  όποία πλέον χαρ ίζει 
ε’ ς δσους παν ΙκεΤ, γ ια τ ί κα ί νά θέλουν νά φύγουν μή εύχαρ ι;τημέ·.ει 
άπό κε ΐ δέν θά τό κατορθώσουν.

Τ ί τωραμ.θΰτρα ειχε «ρΐν καί τ: μ,οΰτρα εχει


