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"Ελίγαμ.β
λοιπόν γιά  τήν φοβερή αδξησι τών ενοικίων καί γιά τήν άσυ· 
νειδησία τών περισσοτέρων σπιτονοικοκύριδων «οϋ Θέλουν 5ν 
ηναι δυνατό νά γδύσουν τούς νοικάτοράς των.

Γιά νά συμμαζευτή αΰτή ή νέα ληστεία πού Θά καταντήση 
νά ρημάξη τήν ΆΘήνα, γ ια τ ί πλέον κάνείς φτωχός η καί 
μεσαίας τάξεως άνθρωπος δέν θά μποοή νά ζ^ση άπό τή φω
τιά κα! λαύρα τών ενοικίων, δέν υπάρχει άλλο μέσον παρά 
νά γίνη ένας νόμος γιά  τήν διατίμησι τών ενοικίων νά μή 
μπορούν δηλαδή ο! ίδιοχτήτες νά νοικιάζουν τά σπ ίτια  τους 
παραπάνω άπό 8 τοΐς εκατό τής αξίας τής οικοδομής των κα! 
δχι δπως τώρα, ένφ δηλόνουν ένα σπίτιτους άζίας, λ . χάριν 10 
χ ιλ . δρ. πώς έχει πέντε μόνο γιά  νά άποφύγουν τόν φόρο τής 
οικοδομής τότε νά πληρόνωνται τόσο τοΐς εκατό ενοίκιο δσο 
έχουν δηλωμένα τά σπίτια  τους, καί δχι δτ*ως τώρα ποΰ κα
ταντούν νά νοικιάζουν καί τής ποντικότρυπαις πρό; 50 καί 60 
τοΐς έκατό άβάντζο άπό τήν άξία τους, κλέφτοντες τοιουτο
τρόπως άπό τό ένα μέρος τού; νοικάτοράς καί άπό τό άλλο 
τό δημόσιον μέ τα ΐς  ψευτοδηλώσεις των τής άζίας τών σπι- 
τιών των, άλλοιώς θά καταντήσωμε χειρότερα κα! άπό τό 
Βουκουρέστη πού σέ ίνα  χρόνο λιγόστεψε ό πληθυσμός του 
άβάντζο άπό 50 χιλιάδες κατοίκους, έστωντας μέ τό νά μή 
μπορή πλέον νά ζήση εκεί τινάς σάν άνθρωπος ώς κα! αυτός 
τής μεσαίας τάξεως νοικοκύρης.

Άκόμα κοντά σ’ αυτά νά ψηφιστή δ νόμος πού είχε προ
τείνει μια φορά στή βουλή δέν θυμούμαι κάν ό Δεληγιώργη; 
κάν ό Βούλγαρης, δτι δηλαδή νά υποχρεωθούν έντός μέσα 
σέ πέντε χρόνια προθεσμία νά οίκοδομήσουν δλοι σπήτια , δσοι 
έχουν οικόπεδα καταμεσής τής πολιτείας, άλλοιώτικα νά *τά 
δημοπρασιάρη ή κυβέρνησις σέ άλλους μέ τήν συμφωνία νά 
οικοδομήσουν άμέσως.

Κοντά σ' αΰτά νά μπή κα! φόρος βαρβάτος είς τά οικό
πεδα άναλόγως τής άζίας των κα! νά μή έπιτρέπεται νά 
γίνωνται μάντρε:, ξυλάδικα, καρβουνιάρικα καί χίλια δυό 
άλλα μασκαροοικοδομήματα.

Γιά δλα αΰτά 6ά βάνω νά γίνη λόγος στή βουλή παρα- 
καλώντας δσους βουναχτάς γνωρίζ'·* κα! δέν γνωρίζω, γ ια τ ί

πλέον κατάντησε άνυπόφορος αΰτή ή ένοικιολησταρχία τής 
Α θήνας.

«Μ
τά τώρα δόξα τώ θεώ  έχει τσικουρώσει ή βουλή 5 βουλευτάς 
τής άντιπολίτεψις ήγουν τού Τρικούπη κα! μένουν άκόμα υπο
ψήφιοι έξοριστέοι άλλοι είκοσι. είς τρόπον ώστε θά καταντήση 
τό κόμμα τού Τρικούπη σάν ψωραλέα γά τα . Μή χειρότερα.

Ό
γαΐδαροψάλττς τοΰ άγίου Κωνσταντίνου Στέργιος είναι φαί
νεται μανιακός γ ια τ ί ένφ άπό τό ένα μέρος φωνάζει τά π α ι
διά νά πάν κοντά του νά τοΰ κάνουν τό γάδαρο δηλαδή νά 
τοΰ βαστούν τό ίσο, έπειτα τ ’ αρχίζει .στής πασπαλια ίς, 
κοντά δέ σ’ αΰτή τή κουταμάρα του τον συμβουλεύουν νά 
πάψη νά περνά άπό κεϊ ποΰ τοΰ έγινε παρατήρησις, διότΙ 
έχουν άπόφασι νά τόν χειροτονήσουν δχι ψάλτη άλλά πρα>- 
τόναπα .

Κ άνετέ τον μακάρι κα! δεσπότη.

Χέρεφος.
Πρόφτασε, Παληάνθοωπέ μας κα ! σώσε τή μικρή μας 

κοινωνία ή όποία κινδυνεύει νά διαφθαρή άπό μιά δασκάλα 
πού μάς έστειλαν έδώ. Τί καλό παράδειγμα νά δώση αΰτή 
•5} γυναίκα άφοΰ κοντά στά κορίτσα μας πού τά υβρίζει μέ 
τούς πλέον χαμάλικους λόγους, βρίζει κοντά σ’αΰτά κα! δλους 
τούς τιμίους νοικοκυοέους, δτι είμαστε πρόστιχοΐ καί φαύλοι.

Τάχει δέ φτειασμένα κα! μ ’ ένα τηλεγραφητή είς τρόπον 
ώστε γ ίνετα ι τό κακό παράδειγμα καίτό σκάνταλο είςτά κορί- 
τσ* μας, γ ια τ ί τ ! άλλο βέβαια θά κάνουν παρά δ,τι βλέπουν 
νά κάνη κα! ή κυρά δασκάλα των. Μίλησε τού βουλιαχτή μας 
νά μάς γλυτώση άπό αΰτή τή βρωμόμυιγα.
'  Σ. Π α.Ιηατθρ. Α ΰτά, κύριοι Σεριφιώτες, δέν πρέπει νά σάς 
κάνουν διόλου έντύπωσι διότι είναι πράγματα τού πολιτισμού 
"Επειτα ποιός σά; έδωσε εσάς τό δικαίωμα νά πηγαίνετε νά 
κρυφοκυττάζετε, καθώ; λέτε, άπό τή ; ^αραμίδες τών παρα- 
θυριών της πότε έχει κα! πότε δέν έχει τόν τηλεγραφητή της



> (

-jlinct. ’Ορίστε μας, σάς Ιβανε κηδεμόνας στά χεφάλη της. Γιά 
νά σάς πούμε αλήθεια, είναι τίποτα νόστιμη ;

'Ορίστε
κύριε Μαυρομιχαλη υπουργέ έπ ί τών στρατιωτών, δέν είσαι 
σύ «οΰ στά 1883 ελεγες πώς πρέπε*. νά διαλυθή η σχολή 
των υπαξιωματικών, γ ια τ ί είναι Ινα έξαμβλωμα τής κουτα
μάρας καί δτι θά φέρτ, τ ή ν  παραλυσία στά στρατό, γ ια τ ί κα
νέλα; ίιπαξιωματικός μή βλέποντας κάμμιά ελπίδα προάγω 
γης μπροστά του θά παρατάται άμα που ερχεται ό χοό- 
νος του, εις τρόπον ωστε θά κ^ταντηστι ί στρατός νά μήνεχιρ 
ουτε Ινα ανθρώπινό προγυμναστή γιά  τούς νεοσυλέχτους, οί 
οποίοι μ αυτό τόν τροπο θά παίζουν άναμεταξύ τους τήν αμ 
πάριζα.

Αυτα μοΰ είπαν στόματι καί γράμματι δλοι οί ΰπαξιωμα- 
τικο ί τών εδώ ταγμάτων, xal χαιρετίσματα πολλά πολλά xal 
νά μή λές άλλα τό ταχύ καί άλλα τό βραδύ.

Για σφίξε Ινα δύο τρία κονιάκ περισσότερα άπά τά συνήθη 
σου καί συλλογίσου καλλίτερα καί κάνε τότε δτι τό ‘ζαλισμένο 
σου κεφάλι σέ φωτίση, γ :α τ ί καθώς παρατηρώ καί σύ δένμπο- 
ρεις νά κάνιτις μιά δουλειά τέλεια άν δέν εχνις σφιγμένα τά 
ταχτικά  σου, σάν κα'ι μένα.

2Ετή
Λ *μία  είναι Ινας τσαγκάρης Γιάννη!- Τσαμής ό όποιος εχει 
τήν μονομανία δχι μόνο νά κακομεταχειρίζεται τούς καλφάδες 
του αλλά καί νά μή τούς πληοώντ,. Καί ώς πρά,ς μέν τό 
πρώτο δέ. έχομε κάνένα παράπονο γ ια τ ί είναι τρόπος τσα- 
γκαρικός, ώς πρό τό νά μή πληρώνγι όμως είναι τρόπος σου- 
φροποιητικός καί διά ταΰτα τόν κακό του τόν καιρό.

I*
συντάχτη. "Ιδαμε στό περασμένο φύλλο νά κατηγοράς τού; 
σπιτονοικοκυρέους δτι γυρεύουν βαρειά νοίκια, δέν ρωτάς δμω;

α ) ΤΠΟΦΤΑΛΙΣ

Ο ΝΙΑΝΙΑΡΔΑΚΙΑΣ.
2Ε\

*Η Νινίτσα είξερε τόν χαρακτήρα τοΰ πατέρα της δτι σκο- 
τόσ-ρας μέν δέν ήτανε άλλά τό χέρι του δούλευε στά γερά 
καί δτι άπό πολλά λόγια δέν επερνε καί δτι τά ήθελε δλα 
δικά του.

Ά ρχισε λοιπόν καί τοΰ είπε :
r Hp9j. μπαμπά, καί μοΰ γύρεψε ενα ράσο σου γ ια τ ί λέει 

είχες πέσει μέσα σέ άσβέστη, τά λοιπόν έγώ άνέβτ,κα άπάνω 
νά φέρω τό ροΰχό σου καί άνέβηκε καί ό δάσκαλος άπό πίσω 
μου χωρίς νά τά καταλάβω καί στάθηκε μπροστά στή μπόρτα, 
βγαίνοντας λοιπόν έγώ μέ βία, δεν τάν είδα, έπεσα άπάνω 
του καί κρεμοτσακίστηκε άπό τή σκάλα.

— Ά μ  τό φουστάνι σου τί ήθελε νά ξυλωθή;
— Μέ άρπαξε άπό τά ποδόγυρο γιά νά κρατηθή καί Ιτσι 

μέ ξύλωσε.
Ά*ούσοντας αΰτά ό παπάς έπλησίασε τάν δά*καλο xal 

τάν κούνησε άπά τά χέρι.
— Βρέ δάσκαλε, τοΰ είπε, ποιός σούδωσε τά δικαίωμα νά 

άνεβής άπάνω καί μάλιστα άπό πίσω άπά τήν κόρη μου Μέ 
τ.ί σκοπό εβανε, ποδάρι στή σκάλα τοΰ σπιτιοΰ μου;

—  Παπά μου ανέβηκα γιά  νά βγάνω άπό κόπο τά κο
ρίτσι νά μή άνεοοκατεβαίντ,, νά ετσι μοΰ κατέβηκε χωρίς νά 
καλοσκεφθώ πώς δέν επρ·.πε, εκχνα κ’ έγώ ενα λάθος σέ 
δλη τή ζωή μου ν’ άνεβώ ξένη σκάλα χωρίς νά ήναι καί ό 
σπιτονοικοκύρης απάνω , άλλά ή τιμωρία μου υπαοξε μεγάλη 
διά τοΰ σπασίματος τοΰ κεφαλιού, καί συγχωράμε σάν ιερεύς

τί ΰποφέρνομε xal μεϊς άπό τά χανόνια ποΰ μάς ρίχνουν, καί 
πώς τούς παραδίνομε τά σπήτια μας σάν νύφαις χαί πώς μάς 
τά παραδίνουν δταν φεύγουν, χωρίς τζάμ ια , χωρίς κλειδα- 
ριαίς, μέ σπασμένα τσάχια χαί ελεεινά πατώματα , χαλα- 
σμέναις βρίσαις χαί άθλιους τοίχους άπό τά καρφιά ποΰ'καρ- 
φόνουν γιά νά χρεμνοΰν τά χάντρα τους, άφίνομε δέ πλέον 
χαί τίίς βρισαίς ποΰ άχοΰμε χάθε μέρα στ)ιν έλαχίστη παρα- 
τήρησι, πού κάθονται πάντοτες μέ τή λέξι στό στόμα.

—  Σέ πληρόνομε καί δέν σ’ έχομε άνάγκη.
’Έ π ε ιτα , κύριε, σάν δέν έχουν νά πληρώσουν άς μή θέλουν 

καί ψηλά σπήτια , άλλά άς άπλόνουν τά πόδια τους ώς έκεΐ 
ποΰ τούς σκεπάζει τό πάπλωμα καί νά τά τυπώσγις άμέσως 
στά ερχόμενο φύλλο. Έ νας σπιτονοικοκύρης.

Σημ. Π η.ίηχτθ. Δίκαιο εχετε καί έλόγου σας, άλλά ώς 
πρός αΰτό πρέπει νά εξετάζετε καί τή μανιφατούρα έκεινών 
ποΰ θά νοικ,άσετε τά σπήτια σας, άπό τ ί πάστα είναι φτεια- 
σμένη, άν δηλαδή είναι νοικοκύρης η ερημοσπίτης. "Οπως δή
ποτε: τά νοίκια σας είναι ακριβά, ώς πρός έκεινούς δέ ποϋ 
θέλουν νά κάθωνται σέ μπαλκόνια μέ τρύπια σακκούλα, δ ί
καιο εχετε άλλά αΰτοί είναι λίγο ι καί εΰκολομάθευτοι, καί 
ώς πρός τόν χαλασμό τών σπιτιών σα :, καί σ’ αΰτό δίκαιο 
εχετε, άλλά κάνετέ τους καί σεΐ; μέσα στά συμβόλαιά σας 
νά σάς παραδίνουν τά σπηηα σας δπιος τά παραδίνετε. "Ο
πως δήποτε τά νοίκια είναι άκριβά, αΰτός είναι δλος μας ό 
καυγάς, καί ό όποιος καθώς βλέπομε δέν θά διαλυθή άλλοιώ- 
τικα παρά μόνο άν μάς βγάνετε δλους δξω καί άφήσετε τά 
σπητ:Γα σας άξενοίνιαστα, εις τρόπον ωστε νά μάς κάνετε νά 
κατοικήσωμε άπό κάτω άπό τσαντήρια σάν τουρκόγυφτοι.

Κ ς ρ η ν ο δ ικ ε ϊο ν .
Ναύσταθμος. Πές τοΰ Σ ταμάτη Δροΰδε τόν κανονιέρη ποΰ 
μάς χρουστά κάτι κουσουράκια καί άρνεΐται νά μάς τά δώσνι 
άπό φαγωπότια, δτι θά μάς φέργ) κάμμιά ώρα σέ θέσι νά τοΰ 
πα ίξωμΓ γοονθβπατινάδα καί νά τά ξέρνι.

που είσαι καί δέν τό ξανακάνω καί ουτε πλέον ανεβαίνω ξέ- 
ναις σκάλαις καί άν μέ προσκαλέσουν άπάνω.

— Καί πώς τόλμησες καί εβανες χέρι στά κορίτσι μου 
άπάνω ;

— Έ γώ  χέρι δέν Ιβανα τά χέρι μου πήγε μοναχό του ά
πάνω εί: τό κίνδυνο τοΰ κρεμοτσακίσματος.

—  Τώρα τ ί πρέπει νά σοΰ κάνω, νά σέ σκοτώσω ; θά πάω 
φυλακή, νά σέ παντρέψω άμέσως τώρα, σοΰ πέφτει μικρή-  
Τι πρέπει λοιπόν νά σοΰ κάνω ; Μίλα λοιπόν.

Ό  δάσκαλος σηκώθηηε άπάνω τρέμοντας καί είπε τοΰ 
παπά.

—  Παπά μου, σύ τό πρωί μονάχος σου χωρίς νά εχω έγώ 
κάμμιά ίδέα, μοΰ πρότινες νά μέ κάνιρς πα ιδ ί σου, τά λοιπόν, 
άν μετανόησες πέρνω τόν λόγο μου πίσω καί άφησέ με νά 
ζήσω μέ τή·< «τώ χεια  μου.

'Ο παπάς έσκέφθηκε λίγο, σήκωσε πρός τά εμπρός τά κα- 
λ ιπάφκι του έσκούπισε τόν ίδρωτά του κάθισε στό σκαλω- 
πά τι τής σκάλας του, εβανε τό χέρι του στά κούτελό του 
έσκυψε κάτω  καί συλλογιζόταν». Ύ στερα άπά λ ίγη  σκέψι 
σηκώθηκε καί λέει τής κόρης του.

—  "Ελα ’δώ. Αΰτόν τάν άνθρωπο τόν γνωρίζεις ;
—  Μ άλιστα, είναι ό δάσκαλος τοΰ χωριοΰ μας.
—  Πώς σοΰ φαίνεται ;
—  Πώς νά μοΰ φαν?) ; Σάν άνθρωπος καί δπως δλοι ο5, 

άνθρώποι.
— Αΰτά τό ξέρω, άν ήτανε γάδαρος δέν θά καθότανε καί 

στή καρέκλα. Σοΰ αρέσει ;
— Μπαμπά μου....
—  Σ ιΰ άοέσει ρέ, ποΰ νά κατουρησω τόν μπαμπά σου καί 

σένα καί μένα καί δλο τό σώι σου μαζύ. Σοΰ άρέσει.
—  M i, τ ί  πώς δηλαδή, πώς ;....
—  Πόξυνος καί ξερό; σου. Βρέ τάν θέλε·.ς γιά άντρα.
—  Μ ταμπά αου...

a

Σ. ΠαΛγανθμ. 'Ά ν  ήχατε σχοπά νά τόν χάνετε αΰτή τήν 
περιποίησι Ιπρεπε νά μή τάν προειδοποιήσετε, τώρα βαρδίτε 
άπό χοντά του γ ια τί αγόρασε μιά μαγ/ούρ*.

Χ τ ή
Στυλίδα ή τανε τέσσεραις παπάδες χαί ζοΰσαν μέ όμόνοια, 
πέρσυ δμως πέθανεό Ινας καί άπάτούς τρεΐς δ δέ Παπά Γιώρ- 
γης σάν πιό κατεργάρης άρπαξε τήν ένορία τοΰ πεθαμένου 
καί σουφρόνει αΰτός μονάχος του τάν παρά χωρίς νά δίνιρ καί 
στού, άλλους μερτικό, ώς καθώς κελεύουν οί νόμοι καί οί 
προφήτες, χαί τού; βρίζει κιόλας γ ια τ ί τόν υποστηρίζει ό δή
μαρχος καί ή Σύνοδος εις τήν όποία παραπονεύτηκαν καί τί- 
ποταδέν Ικανέ, είναι τώρα δικαιοσύνη παπαδίστηχη αΰτή ;

Σ’ αΰτή τήν περίστασι άπάνω δ Παλιάνθρωπος συμβου
λεύει τού; δυό άδικημένους παπάδες νά εΰχωνται νά ψοφήσιρ 
μιά ώρα άρχίτερα αΰτός ό ΐΐίπ α Γ ιώ ρ γη ς  καί Ιτσι νά κληρονο
μήσουν αΰτοί οί δυά εις δύο μέρη τήν βασιλεία τής Σ τυλί- 
δας. 'Γπομονή λοιπόν.

ΦνλαχιΙ

Λάρισσας. Γιά -ιόν θεό πάμε νά χαθούμε δλοι έδώ μέσα στά 
σωφοονηστήριο, τό όποιο κατάντησε γουρουναριό. Πρώτο δέν 
μάς δίνουν βοΰτες, (καί ποΰ τά κάνετε τότε άπάνω σας); 
Δεύτβρο, δέν μάς δίνουν σαρώματα, (σκουπίζετε μέ τά ροΰχά 
σας), δέν μάς δίνουν σπίρτα, (διότι τά Ιχει μονοπώλιο ό 
Πετρέλαιος καί άκρίβιναν) τέρταρτο, πλύστρα δέν πλησιάζει 
ποτέ καί κοντεύομε νά ψωριάσωμε, (αΰτή τή δουλειά τήν πά 
θαν έδώ έν μέσω στή ι πρωτεύουσα οί φυλακωμένοι, ώστε γιά 
σάς θά ^ναι πολυτέλεια), πέμπτο έπειδή κρεμνίστηκε ενας 
τοίχος τής αΰλής καί δέν τόν φτειάνουν μάς έχουν κλειδω
μένους δλους μέσα ποΰ κοντεύομε νά πεθάνωμε τώρα καλο
καιριάτικα καί Ιχτο έχομε νά λάβωμε δυό μηνών μισθό καί 
θά ψοφήσωμε τής πείνας 01 φν.1αζωμέ»οι.

—  Τόν κακό σου τόν καιρό. Βρέ τόν θέλεις. Τάν θέλεις νά 
σοΰ τάν δόσω άντρα νά κάνωμε σήμερα τά στεφανώματα καί 
νέ σέ πάν) καλιά του καί νά σέ πάρν) δταν θά σοΰ τόν δώσω
εγώ ;

— Μπαμπά μου,... πώ ς.... ντρέπομε... σύ είσαι κύριός μου 
έγώ πώς νά παρακούσω εις τήν θέλησι τοΰ πατέρα μου.

— Ά  πολύ καλά, αΰτό τό πώς νά παρακούσω *τόν πα 
τέρα μου, είναι δσα τά νά μοΰ λές, χτυπά ή καρδούλα μου 
καί κάνε μία ώρα άρχίτερα. Παλύ καλά. Ή μαστε σύμφων·ι. 
Σήμερα λοιπόν έπειδή δέν κάνει νά σάς στεφανώσω "γώ, σάν 
πατέρας, θά πάω έγώ μέ τό δάσκαλο τώρα αΰτ·στιγμ ίς νά 
πάρω τήν άδεια άπ» τόν έπισκοπικό επίτροπο νά τελειώνιρ 
καί αΰτή ή φασαρία. Σήχω δάσκαλε. Έσύ βρέ κυρία, σήκω 
ντύσου, βάνε έκεΐνο τό τσίτινο φουστάνι τά λαδί ποΰ εχει καί 
έκεΐ»ο τό πούφ άπό πίσω καί φαίνεσαι σάν καμήλα, βγάνε τή 
μαγουλίκα, κάνε τά μαλλιά σου κοΰχο, βάνε τά καινούργια 
σου παποΰτσα ποΰ μάς κόστισαν Ινα περίδρομο παράόες καί 
δέν σοΰ κάνουν νά τά φορέσιρς γ ια τ ί Ιχουν ψηλά τακούνια, καί 
κύτταξε νά μή μοϋ βάνης άπό κείνο τό ψηλά άλεΰρι ποΰ μάς 
τό έστειλαν γιά  ποΰντρα τής Ζάκυνθος, καί άφοΰ ντυθής φώ 
ναξε καί τής γειτόνισας τής κυρά Γιάννενας μέ τό κορίτσι 
της, τής κυρά Μπουρμπούλενας καί άς πάρτι καί τήν άδερφή 
τη ; ώς καθώς καί τής κυρά Σόφιάς μέ τή χυρούλα της καί πές 
τες νά περιμένουν γ ια τ ί θά τελειώσωμε τους γάμους σου. 
Σήχω καί σύ, γαμπρέ, έμπρός.

*0 Ν·ανιαρδάκιας σηκώθηκε καί είπε στόν παπά, καί τώρα 
πώς νά βγώ δξω Ιτσι μαγουλικωμένος ;

—  Δέν πειράζει, τοΰ άπάντησε δ παπάς πές πώς σοΰ πο- 
νεί τά δόντι, ώς καθώς καί σοΰ πονεϊ γ ι* τήν κόρη μου. Ε μ 
πρός μάρς.

Σηκώθηκε θέλοντας καί μή θέλοντας δ όάσκαλος καί σάν 
κοεμοτσακισμένος ποΰ ήτανε έπήγενε σάν καραβι στό κουραντι 

' Βγήκαν δξω. Σ ;ό δρόμο ποΰ πήγαιναν νά καί τούς συνα-

Σημ. ΠαΛ. Αΰτά ποΰ 6ποφέρνετε κύριοι, είναι άληίινΑ 
μαρτύριο, άλλά δσο χαί άν φωνάξωμε πάν τά λόγια μας ατ6* 
άέρα, διότι κατάντησε πλέον έσάς τούς φυλακωμένους οί τρα» 
νοί μας νά μή σάς θεωρούν ώς άνθρώπους μέ ψυχή, άλλά 
κτήνη, τά δποΐα καί πάλι περιποιούνται καλλίτερα. *0 Θε4ς 
νά σάς έλεήσΐ)·

Σμύρνη στήν εκκλησία τοΰ Τιμίου Προδρόμου οί παπάδες τσα- 
κόθηκαν μέ τόύς επιτρόπους τούς όποίο·»ς θέλουν καί καλάχαΐ 
σώνέι νά τούς βγάνουν καί πήραν καί τά κλειδιά τοΰ καντη
λανάφτη μέ τά μαχαίρι στό χέρι. Οί έπίτροποι άναφέρθηκαν 
στό δεσπότη καί ό δεσπότης τούς άπάντησε, πώς δέν είναι 
πρέπον οί παπάδες νά πέρνουν παρντάν άπό τού; έπιτρόπους, 
καί Ιτσι μέ τά άγιοϋτο αΰτό ποΰ τούς εδωσε κοντεύουν νά κά
νουν δλο τάν κόσμο καβάλα στά σβέρκο. Είναι τρόπος αΰτός ,* 

Σ. [ΙαΛψίγθρ. Κόρακας κοράκου μάτι τήν βγάζει ποτές, 
καί άφοΰ τά θέλει Ιτσι τά βουλγάρικο κεφάλι τοΰ βουλγάροο 
δεσπότη σας, κλίνετε τάς κεφαλάς νά μή τύχη καί σάς άφο- 
ρίσγι καί βρυκολακιάστε ξωντανοί καί πνίξετε τούς παπάδες 
σας. Γένοιτο.

Οί
Σαμιώτες παραπονοΰνται έναντίον τό ξ:νόδου τής ‘ ΑΛεζάΐ'' 
δ(·ειας ποΰ είναι στή Σμύρνη, δχι τοΰ παλτιοΰ αλλα τοΰ νέοο 
ποΰ τό πήρε τώρα, δτι μάζεψε δλαις τής Μαγαδαληνές τοδ 
κόσμου μέ ία , καί ετσι δταν πηγαίνουν άπό τή Σάμο μέ ταίς 
οί’κογένειαις των δέν μτοροΰν νά κατοικήβουν μέσα σ αϋτό 
τό Μαγδαληνοξενοδοχεΐον.

Σημ . Πα.ί. Βρέ άδελφοί Σαμιώτες χάθηκαν άλλα ξενοδο
χεία στή Σμύρνη νά πάτε νά κατοικήσετε αφού αυτά καταν- 
τησε έξώλης χαί προώλης. Μή πά s i , νά ξεμπερδευιρ τό πανί. 
Σκουτούρα είστε, μά τόν θεά καί σείς.

παντά ό κλητήρας τή ; δημαρχίας, τούς καλημερίζει, τόν κα
λημερίζουν καί πλησιάζει τάν δάσκαλο ιδιαιτέρως καί τού 
λέει.

Δάσκαλέ μου, Ιχω νά σοΰ άναγγείλλω  μία θλιβερή καί 
πολύ λυπετερή είδησι καί χωρίς νά θέλω καί έξ άνάγκης.

— Νά μού πίίς νά μου πής
Άμέσως δ «.λητήρας βγάζει 2να μακρύ γράμμα άπά τή 

τσέπη του μέ μιά βουλα από πίσω μεγάλη καί τό δίνει στά 
δάσκαλο.
Καί ιδού νά τ ί Ιλεγε τά γράμμα άπόξω.

Ύπουργεΐον Έκχ/λησιαστικόν καί Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.
Πρός τάν μέχρι τοΰδε δημοδιδάσκαλον κύριον Νιανιαρδά-

κιαν.
Καί άπά μέσα. _ ( ; ,
Διά υπουογικοΰ διατάγματος απολυομεν υμάς τής υπηρε

σίας ώ : πάσης άμα θείας άνάπλεον. ‘Ο υπουργός.
Τό διαβάζει ό Νιανιαρδάκιας, τοΰ έρχεται ζάλη καί πέ

φτει κάπω καί λιγοθυμά, τό Ιφερε δέ ό διάβολος νά πέσ$ 
μέσα στής λάσπαις, f( δποίαις δά δέν άπολειπουν από δλα
τά χωριά. f

Τής κακής συμφοράς καθώς ίγ ιν ε  τάν σή,χωσαν χαί μπρά
τσο δ κλητήρας άπό τά ενα χέρι καί δ παπάς άπά τά άλλο 
καί κοΰτσα κοΰτσα τόν πήγαν σπ ίτ ι του καί τόν ξάπλωσαν 
χάμω στά σανίδια άπάνω σέ μια παλνιοβελέντζα, γ ια τ ί ω< 
καθώ; είπαμε τά κρεββάτι του τό είχε κάνει άνω κάτω δ π α 
πάς.

Ά μ α  τάν ξάπλωσαν άρχισε δ δάσκαλος καί Ικλαιγε σάν 
μωρό πα ιδ ί, ο δέ παπάς τοΰ είπε :

  "Εννοια σου δάσκαλε, καί άν μοΰ τό κάνανε για  πείσμα
έπειδή Ιμαθαν πώς θά σέ κάνω γαμπρό, έγώ θά σέ κάνω 
καί θά μπώ καί μέσα στό μάτι τους. Κάνε κουράγιο νά τε- 
λειόνωμε.

Μεθαύριο τά άλλα άστεΐα καθέκαστα



Λ

Χ τ ή
Πάτρα λέει χ ίτό ι υπάλληλοί Τοΰ δημοσίου γδύνουν τόν κό- 
•μο χαΐ τόν καταφορολόγοϋν μέ τό ν  πλέον αδιάντροπο τρόπο, 
Ιστωντας δμως τό γράμμα μέ τό νά μήν εχη υπογραφή, δέν 
μπορούμε καί μεΐς νά πάρωμε τής κλεψοδουλειαίς τών υπαλ
λήλων τής Πάτρας σας στη ράχη μας, αν κα! }ναι καί σπου
δαίαις καί τραγικαίς.

τοδδωσε χαΐ έσπειρε τά μυαλά του. Αυτά θέλεις καί σΰ ; Πες 
τους voti ij δχι νά τελειώνη τό παστόψαρο. Τι τοΰς τυραννάς.

Κ ύ ρ ιο ι
κύριο ι οπλονόμε τοΰ ’Ατμοδρόμων, κα! σΰ Πυράρχη τί βρίζετε 
τοΰς ναΰτες καί τοΰς βαράτε, δέν ξέρετε δτι εΐναι χαΐ αΰτοί 
άνθρωποι καί δτι έχουν φιλότιμο ; "Επειτα ποιός σα; έδωσε 
αυτό τό διχαιωμα, να (δου λοιπόν ποΰ τοΰς φέρνετε σέ θέσι 
νά σάς άνταποδίνουν κ ι' εκείνοι χαστούκι αντί χαστουκιοϋ καί 
μπάτσο άντί μπάτσου καί νά τοΰς πέρνετε υστέρα στό λαιμό 
σας κα! τοΰς στέλνετε στό Μεσολόγγι.

Αΰτά δέν εΐναι πράγματα ανδρικά οΰτε πρέποντα κα! οΰτε 
σάς δίνουν τιμή καί νά μή λέη κα! ό φροντιστής πώς τό <pat 
τό κλεφτεί ί  μάγειράς κα! άλλα τοιαϋτα, ατινα ού γράφονται.

Ειρήνη ίιμΐν κα! μή βαράτε, σάν θέλετε, σάν δεν θέλετε 
τσακοθήτε μακάρι κα! σάν κοκ>Λρια κα! ριχτήτε κα! στή θά
λασσα.

θέατρον.
’Απόψε στά ’Ολύμπια θά πάρασταθούν τά ’Απόκρυφα 

τής Ίεράς έξετάσεως, δράμα φοβερό κα! τραγικό κα! πρωτο- 
_ «·*»**» iimiuiimiiiiiiMi · I ^a v i· ^  Ισ-τοριχ,ό. Θά είναι τ ίγ κ α , τό θέατρο, θ ά  πήγαινα

Ε ι ν * ι  μ έ σ α  ο  χ .  Κ ο ιλ λ ιγ ά ς  ;  θ έ λ ω  να  τ ο ύ  χ ά ν ω  I κ ’ έγώ μ ’ ένα είσητήριο τής δωρεάς ποΰ μοΰστειλαν, άλλά 6ά 
μ ί α  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ι  ν α  μοΟ  π ή . α ν  ή  φ τ ώ χ ε ια  ποΟ δ έ ρ ν ε ι  γυρέψουν φόρο στή πόρτα κα! δέν πάω 
Την το έη η  μον> ε ίν α ι  π χ ρ ο δ ιχ ή , ή  &ά β α ο τ ά ξ η  π ο λ ύ .

Κ «ρ (α
Μ αριγύ Ίωάννου Χ ατζή, αΰτά ποΰ μάς γράφει; γιά έναν ποϋ 
<{ιαγε μιανής τοΰς παράδες κα! τήν κλότσησε τώρα τή γυ
ναίκα , άφοΰ εκείνη τόν έντυσε καί τόν τά ϊζε , δέν τά κατα
λαβαίνομε καλά καλά · τ ί θέλεις νά πής, πετάξου λοιπόν, μιά 
f -τΐγμή κα! έλα νά μοΰ. τό πής περί διά στόματος. * ν

διευθυντής λέει τών φυλακών τοΰ Μεσολογγιοΰ δέν είναι δί- 
Χαιος άνθρωπος διότι δσοι είναι καταδικασμένοι γιά δέκα 
χρόνια τοΰς στέλνει στής φυλακαίς τοΰ Μεσ·λογίου κα! δσοι 
γ ιά  Ινα καί γιά δυό τοΰς στέλνει στό Ρίο, τό λοιπόν τό συμ
πέρασμα είνα ι, δτι αΰτά δέν εΐναι δίκαια πράγματα άλλά 
μασκαροκαμώματα καί ίσως πέρνει κα! τραμπούκο κα! αΰτό 
V άκ·ύεταΐ άφοϋ χαρίζεται.

Χρυβογαδαρένχ βχυμ,άζει τά χάλη της.

"Αχ μού ξόνισες χαΐ βύ.

Κύρια
Δεληγιάννη μάς γραφουν κα! παραπονοΰνται έναντίον σου, δτι 
ειβαι ένας ντ ίπ  χαχόλος άνθρωπος, διότι ένώ χίλοι φίλοι σου 
Επάλληλοι παύμένοι περιμενοχν νά τοΰς διορίσης έσύ τοΰς άφί- 
νεις τους ανθρώπους κα! ψοφοΰν τής πείνας άκόμη έστω μέ τό 
νά διατηρής στής θέσεις ακόμα τοΰς ανθρώπους τοΰ Τρικούπη.

Λοιπόν αΰτός 6 τρόπος σου δέν εΐναι τρόπος πολιτικός κα! 
χάνεις κα! θυμόνουν οί άνθρωποί σου καί ώς τό τέλοί θά τό 
γυρίσουν.

Διωρισε τους αδερφέ ποΰ πάν νά ξεψυχήσουν οί άνθρωποι, 
τ4 τοΰς κοροϊδεύεις, τούς ρωτάς άν έχουν νά ζήσουν; Περίμε- 
ναν τόσα χρόνια νισάφι πλιό, δέν υποφέρουν, θά αΰτοχειρια- 
<Γτθ"ν, <riv Ir.stvov ποΰ γύοεν· θέσι άπό τόν Τρικούπη καί δέν

I * β

έταιρία τής Κωπαίδας χοντά στά άλλα άνδραγαθήματά της
έγινε κα! κλεφτοεργάτρια. Ί3γουν μ « ί? άνεβά'ζει μιστό 
των έργατών κα! μ ’ αΰτό τόν τρόπο τούς κάνει κα! φευΓγουν 

I από τήν έταιρία τού Λαυρίου κα! τούς συμμαζεύει έκείνη να - 
ζίρικους. Κατ αυτό τόν τρόπο, έσούφροσε προχτές 150 έργά- 
τας απο τους φούρνους τής εταιρίας κ«1 τήν έκανε καί τάχασε.

Να σας πώ ώραία είναι αΰτή ή δουλειά νά κλέφτη ή μιά 
έταιρία τοΰς εργάτας τής άλληνής. 'Α μ  έσύ πάλι κλεφτοε
ταιρία του Λαυρίου δέν τοΰς ανεβάζεις τών άνθρώπων λίγο 
τόν μισθό, αφου δέν τοΰς φτάνει νά ζήσουν, θά καταντήση 
κακομοίρα να σ άφήσουν χ ω ρ ίς έργάτη, άν καλά καθώς πδν 
5 οουλειαις σας, κα! δλοι νά φύγουν καλλίτερα τδχετε.

, Κα1 *λα α“τ “ τά σκάνταλα τά κάνει έκεΐνος δ Βόλτς ό 
αρχικατέργαρος γραμματέας τής Κωπαίδας ποϋ τοΰ φωνάζουν 

| καί ζήτω δταν πάη στό Λαύριο. Ά ζ  φαγωθούν κα! προκοπή 
ας μην ίδοΰν.

Μωλείτ^ι
έν Πειραιεΐ πλησίον τής αγοράς ώραΐο Καφενείον μέ κα·νουβγή 
ίπ ιπ λα  είς λίαν συγκαταβητική τιμή πληροφορίαι δίδονται 
« ς  τό Πρακτορεϊον τών Εφημερίδων εν 'Αθήναις.

Εις
τό τυπογραφεϊον τού αΠχληανθρώποΟ λ πωλοϋ)υνται »νοΐ·
χια<ιτηρια.


