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'Oran
ό Θεός έπλασε τόν κόσμο έπλασε καί τόν διάβολο, ί) &i 
ιστορία λέει πώ ; τόν παράδεισο τόν χάρισε μόνο στόν άν
θρωπο, τ ι διάβολο λοιπόν ήθελε ό διάβολο; μέσα στόν παρά
δεισο χωρίς τήν άδεια τοΰ Θεού;

Μεταμορφώθηκε, λέει είς φεΐδι χαί μπήκε λαθραίως ήγουν 
ιεροκρυφίως. Καί σ’ αυτό φταίει πάλι ο θεός γ ια τ ί ποιος 
τοϋ είπε νά κάνη ζώα μικρά μετά μεγάλων καί νά τα βάνη 
δλα στόν παράδεισο ανάκατα ;

Ή  αφεντιά του, ή όποία δμω; άφεντιά του αμα ποΰ ειδε 
τό λάθος του αμέσως έσπευσε καί εβγανε ζώά τε καϊ άνθρώ
πους άπό τόν παράδεισο καί Ιβανε καί τόν Λαπαθιώτη καί 
φύλαγε μέ σπαθί ξεγυμνομένο τήν πόρτα μέ τή σκουργια- 
σμέντ) του δηλαδή σακαράκα, ή όποία δμω; τότε, ελέω Τρι- 
χούπη ήτανε άστράφτουσα.

Τώρα λοιπόν έτσι καί ό Λαό; εφτειασε τό τορινό υπουργείο 
ποϋ μποροϋμε νά τό ποϋμε λαϊκό χαί τό χάρισε στόν Δελη- 
γιάννη, τ ί διάβολο λοιπάν θέλουν τόσοι διάβολοι μέσα στόν 
παράδεισο τή ; βουλής, χωρί; τήν άδεια του, τόσοι δηλαδή 
καλπονοθευμένοι βουλευταί ;

Μπήκαν, λέει λαθραίω; ηγουν καλπονοθευτικώς. Καί σ’αΰτό 
φταίει πάλι ό Λαό; ποϋ τοΰ; ψήφισε καί έμπασε στή βουλή 
ζώά τε καί ανθρώπου; ανάκατα κάλπ ιδε; καί μή κάλπιδε;.

Τώρα όμως ή άφεντιά του,δκυρίαρχο; Λαός έβγανε καί βά
ζει άπό τόν παράδεισο τής βουλής καλπονοθευμένους καί 
άκαλπονοθεύτους διά τών άντιπροσιόπων του και εβανε στη 
μπόρ*α τόν Δεληγιάννη μέ τοΰς έκατό πενήντα ψήφους του 
καί φυλά η νά μή τύχη καί ξαναμπή κάνένας πάλι διάβολο; 
μέσα ήγουν μή λαοπρόβλητο; βουλευτή;.

Ά ρχισε δμως τό σκυλολόγιο άπό τώρα καί φωνάζει, αδικα 
άδικα. Ά λ λ ά  ό Λεληγιάννης, φα ίνετα ι, πώς έπί τοϋ παρόν 
δέν άκούει κοράκων λόγια , ώς πού νά φτάση πάλι η εποχή 
νά τού φαν τά κοράκια τά μάτια , άλλά ώς τότε έχει ό θεός, 
γ ια τ ί μπορεί νά ψοφηση κάνένας άρχικόρακα; καί έτσι ησυχα- 
σωμε δλοι βγάζοντε; άναμεταξύ μας τά  μάτια  μας.

Ά π ό
τόν καιρό ποϋ έγινε τό νέο υπουργείο ώ ; τά τώρα ζωή νά μϊ,ν 
εχη έπαψε καί διώρισε μονάχα ώ ; 5 χιλιάδες καί τρακόσου; 
υπαλλήλου;.

Μπορεί τ ινά ; νά πή πώ ; καί στους υπάλληλους, τωρα επεσε. 
φυλλαξήρα, καί άπορίας άξιο είναι πώς δέν μά ; έβαναν 
σπόρκο τά άλλα κράτη.

Καί ϊπ ε ιτα  θέλουν νά ποϋν πώ ; ό βασιλέα; δουλειά δέν 
έχει, νά λοιπόν πού τώρα βρίκε δουλειά βάζοντα; χιλιάδε; ΰπο- 
γραφαίς, καί επειδή ίΐνα ι κοπιαστική καί αΰτή ή εργασία <)έν 
θά ηναι άσχημο νά τή ; τυπώση καί άπό κάτω νά πιστοποιή 
τό γνήσιον τή ; υπογραφή; του.

Τά
πεισματοδέστερα ζώα φαίνεται νά ηναι ή γαλατάδες, τ^ΰ; 
χύνει τοΰ; ξεχύνει τά γάλα  τό νοθευμένο ή άστρονομία, αυτοί 
τή δουλειά του;, ώ ; ποΰ κατάντησαν καί βάζουν καί μυαλά 
άναλυτά μέσα γιά  νά φαίνεται παχΰ τό γάλα , εκτό; τοϋ 
άλεύρι τή ; κόλα; καί χ ίλια  δύο άλλα.

Γιά νά περιοριστούν μέ τό χύσιμο μόνο δέν θά βάνουν 
γνώσι πρέπει καί πρόστιμο και κατώ γα , άλλοιώ ; θά μά ; π ι- 
άση δλου; διάρροια κόψιμο λυσαντήρια καί ξεκοίλιασμα.

Η
χθεσινά βροχή ξεπάστρεψε πολλαί; λέοαις τή ; ’Αθήνας καί 
άποδε·'χτηκε πώς μόνο άπό μία τέτοια μεγάλη πολίτικη 
βροχή έχομε καί μ εΐ; άνάγκη, άπό έ'να πολιτικό άνεμοστρό- 
βιλο γιά νά ξε/.αθαριστή ό βρωμερό; πολιτικό; μα ; ουρανό;.

Ή  κατακαύμένη Νέα άγορά έφαγε τήν πρώτη μ π ατάγ ι*  
τοϋ φοβερού , άνεμοστρόβυλου, δπου έγιναν τά μανάβικα σκορ
πιδόχορτο καί έπληρο)θηκε ό οΰρανό; άπό τέντες καί πάτερά 
καί ή γή άπό κάθε είδος μαναβικοΰ.

Μεγάλη καταστοοφή έφερε είς κάθε είδους κεραμμύδια, 
τσάμια καί παράθυρα, καί κατρακύλησε καί έ<α χωροφύλακα, 

[ ώς va ήθελε νά μα: δ ΐίξη  πώς οΰτε ό ουρανός πλέ'.ν δίν ΰπο- 
I φέρνει αΰτό τό σώμα δπω; κατάντησε κ α ί θ έ λ ε ι ν : τό ξεκα- 
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Έρήμαξε τόν ελαιώνα καί πολλά αμπέλια ,εις τρόπον ώστε 
δλη ή φουρτούνα εκείνη τοΰ οΰρανοϋ νά ξεσπάση στό κεφάλι 
μας πάλι μ ΐ τό χάλασμα τών κρασών, γ ια τ ί κοντά στά βλα- 
ψθέντα αμπέλια βρήκαν πρόφασι καί δλοι οί άλλοι καί λέν 
πώς κ ι’ αΰτοί κοταστραφήκαν.

Τέλος πά ντω ν δέν πάμε καθόλου καλά φέτος καί ό Θεός 
νά φυλάη τήν σταφίδα, γ ια τ ί τότε πλέον χαθήκαμε άπό τό 
πρόσωπο τ ις  αντεθνικής τράπεζας, όπως ή ιαστε  καί άπό 
τώρα χααένοι.
• Τ ίποτα, άν δεν βγάνωμε τόν Μακράκη νά μας κάννι μιά 
μεγάλη λε ιτα νία , οΰκ έστι οΰδεμία ελπίς σωτηρία.

Κ ύ ρ ι ο ι
διανομείς τοϋ ταχυδρομείου της Κωνσταντινούπολις σείς οί 
^Ελληνες, πολύ άσχημα κάνετε, ώς καθώ; θέλουν νά ποϋν 
άν γυρεύεται γιά  κάθε γράμμα κα·. ενα γρόσι γ ιά  τό ποδο- 
κόπι σας καί άν σουφρένετε καί τής εφημερίδες καί τής που
λάτε στά μπακάλικα καί ταβερνία άπό 20 παράδες, καθώς 
καί τόν Παλγ,άθρωπο.

Αΰτά βέβαια είναι ψέμματα, άλλά καλά θά ηναι νά μή 
τό μάθη ό γάλλος διευθυντής σας καί σάς δώση τά παπού
τσια στό χέρι, άντίς γιά τό γρόσι ποΰ θέλετε νά πέρνετε στό 
χέρι γ ιά  τό κάθε γράμμα. Αΰτά έπί τό παρόν άλαφρά αλα
φρά γιά νά μη σάς πάρουν χαμπάρι.

Μίλα τους καί σΰ κΰρ διευθυντή τοϋ γαλλικοϋ ταχυδρο
μείου. ’Ώ  διάβολε. Μά παντοϋ κλεψά.

Κ ύ ρ
δήμαρχε τον Τύρναβου οί συμπολίτες σου παραπονοΰνται ε 
ναντίον σου, ότι δέν ανοίγεις τά στραβά σου νά διορθώσης 
έκεΐνο τό πηγάδι ποΰ ηναι καταμεσής στό δρόμο καί άπέ- 
ναντι στό στρατώνα, ποΰ σκόρπισαν καί σάπισαν τά ξύλα του 
καί θά πέση κάνένα πα ιδ ί μέσα η καί οΰ δ ίδιος.

Ά φοΰ άπά αΰτά τά πηγάδι προμηθεύεται τόσος κόσμος νερό 
μέ τοΰς κουβάδες καί τό άνακατώνουν καί τό κάνουν τσορβά,
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Ο ΝΙΑΝΙΑΡΔΑΚΙΑΣ.

—  Κύριε Κρητικέ, είπε ό Νιανιαρδάκιας, σηκονόμενος, άσε 
ποΰ πρώτο δέν σε γνωρίζω, άλλά καί έπειτα  πρέπει νά γνω 
ρίζης πώς ότι βρίσκεσαι μέσα στά σπήτί μου, δπου δέν συγ· 
χωράται ό κάθε έ'νας νά φοβερίζη τόν άλλο, διότι τό σ π ίτ ι 
τοΰ κά ίε  ενοΰς είναι άσυλο ώς καθώς λέει δ νόμος.

—  Τι νόμο ρέ, εμείς στήν Κρήτη όταν πολεμοϋμε μ π α ί
νομε στά σπήτια τοΰ κάθε ένοΰς άνεξέταστα καί κάνομε κο
νάκια, καί έδώ πέρα ποΰ είναι ελευθερία θά μοϋ πής σΰ εμένα 
πεοί διά νόμων.

—· Καί πάλι σοϋ λέω, κύριε Κρητικέ, δτι εγώ δέν είμαι 
άνθρωπος τής αΰθαιρεσίας, Ιγώ είμαι δάσκαλος καί κυττάζω 
τά μαθήματα μου, καυγατζής άνθρωπος δέν είμαι καί οΰτε 
καί τό παλλικάρι κάνω καί οΰτε πειράζω κάνέναν.

—· Λές ψέαματα. Πρώτον πρώτον πειράζεις εμένα καί μέ 
πειράζεις άπάνω στό ιερό μου, άπάνω στή καρδία μου, , α ί, 
εδώ δά μοϋ άγκύζεις τό μαχαίρι, μέσα στ* σωθηκά μου, αέσα 
στά φυλλαχίρδια μου, μέσα στά σπλάχνα μου, μέσα στή 
ψυχή μου, νά έδώ πά.

Καί έδειξε τή κοιλιά ταυ.
—  'Άκουσε νά σοϋ ’πώ πατριώτη, έγώ κάνένας φονιάς Χαί 

κακοϋργος δέν είμαι ώστε νά κάνω δλα αΰτά ποϋ μοΰ λές- 
Έ γώ  είμαι άρρωστος άνθρωπο;, έγώ είμαι φτωχός άνθρωπος, 
άνθρωπος τέλος πάντων ποϋ δέν θέλω ώς καθώς είπα νά πει- J

χάθηκε σΰ νά τό διορθώσης νά τοΰ βάνης μιά τρούμπα νά σέ 
συγχωροΰν οί άνθρωποι τόν πατέρα σου ποΰ ανάθεμα στά πα 
τρογονικά σου τεμπελχανά τοϋ διαβόλου καί σΰ ποΰ κατάν
τησες χειρότερα καί άπό τόν δικό μας.

Ο ί
Λεριώτες άπό τή Λέρω έχουν καί αΰτοί παράπονα εναντίον 
τοϋ άγρίου δεσπότη τω ν, γ ια τ ί τοΰς βρίζει μέσα στήν έκκλη
σία καί θέλει νά τοΰς κάνη δλους Μακρακιστάς δπως ηναι 
καί αΰτό; βέρος, κα ί δτι δηλαδή μπορεί γιά  λ ίγα  γρόσα νά 
προδώσηκαί τόν εαυτό του.

Αΰταίς η κατηγορίαις είναι λίγο πολΰ χοντραίς καί δέν 
τα ΐς παραδεχόμαστε γ ια τ ί δ δεσπότης είναι πολΰ καλός άφοϋ 
μάλιττα έχει καί γένεια , εις τρόπον ώστε μπορεί τινάς χωρίς 
νά φταίση νά τόν όνομάση καί τραγογένη.

Μα ποϋ μας ξεφυτρώσατε καί σείς άπό τή Λέρο, λέρες τοΰ 
διαβόλου. Κακομοίριδε; θά σάς άναθεματίση δλους ζωντανούς 
καί πεθαμένους μαζΰ καί τόν εαυτό του πρώτον. Γένοιτο.

• ο
δικαστικός κλητήρας Δρακόπουλος έχασε τό σκυλάκι του ά
σπρο τό δλο καί τό ενα αΰτί του καφέ καί οποίος τό βρήκε 
άς τοΰ τό πάη εις  τό σύμβολαίογραφεΐον τοΰ Ν. Οικονόμου, 
η άν βαριέται άς τό παραδώση στόν μπόγια καί θελει τοΰ 
χρωστά εΰγνωμοσύνη.

Καί.
επειδή δ λόγος περί μπόγια έγώ  βρίσκω άδικα τά παράπονα 
τής Ν. ’Εφημερίδας, δτι τάχα  ό μπόγιας δταν πιάνη τά σκυ
λιά μέ τή τσιπίδα τά ξεκο ιλιάζει κιόλας η τά σπάζει τά κόκ- 
*αλα, διότι αΰτό τό προτέρημα τό έχει ή τσιμπίδα, άν τά 
πιάση μαλακά ξεφεύγουν, άν τά σφίξη λίγο τά κακαρόνει, τό 
μόνο λοιπάν μέσο γιά νά πάψουν τά παράπονα, είναι νά τά 
κυνηγοΰν μέ τήν άπόχα, μέσα στήν όποία μπορή νά χωρίσουν

ράζιο κάνένα άνθρωπο, καί άφησέ με άνθρωπε ήσυχο στήν 
ησυχία υ.ου.

—  Πώς ; Καί άφοΰ μοϋ χάλασες τήν ήσυχία θέλεις καί 
περιμένεις άπό μένα νά μή σοϋ χαλάσω τήν ησυχία; ’Εδώ πά, 
θά αιματοκυλιστούμε, άν δέν βγάνης χέρι άπό πάνω άπό τό 
κορίτσι τοϋ παπά ποϋ θά παντρευτής σήμερα. Είπα σου δά 
πώς ηρθα μέ άπόφασι νά θύσω τήν ψυχή μου έδώ δά μέσα. 
Λέγε θά τό πάρης η δέν θά τό πάρης ; Καί εχάΐδευε τό 
λάζο του.

*0 δάσκαλος έκανε τόν σταυρό του, κούνησε τό κεφάλι του, 
σταύρωσε τά χέρια του, καί είπε :

— Ά φοϋ, άδερφέ μου, ήρθες νά μέ δολοφονήσης σκότιοσέ 
μ ί νά σωθώ άπό τά βάσανα τοϋ κόσμου καί μάλιστα σήμερα 
ποϋ μέ πάψανε.

—  Μωρε σοϋ ’μιλώ γιά  τό κορίτσι διαλό τσαποθαμένους 
σου καί σΰ μοϋ κουβεντιάζεις γιά τή πάψι σου, δέν πάν μα
κάρι καί νά σέ κρεμάσουν, έγώ θέλω νά μοΰ δμολογήσης πώς 
άποσέρνεσαι άπό τό στεφάνι τής Νινίτσας μου, ναι ή δχι. 
Τά πολλά λόγια , έμεΐς οί Κρητικοί τά δίνομε καί πάνε κα
λιά τους. Καί άκου νά σοΰ ’πώ . ’Εγώ τή Νινίτσα τήν άγαπώ 
έδώθες καί άπά τόσο δά κοριτσάκι ποϋ τό έβλεπα καί έβ
γαινε καί έπερνε άπό τό πηγάδι νερό μέ τό σταμνάκι ττς καί 
τής τό άνέσερνα εγώ. Έ κεΐθες έλαβα μία συμπάθεια άπάνω 
της καί περίιιενα ’μέρα τή μέρα νά έρθη νά άνθιση, νά μεγα- 
λώση, νά φουντώση καί νά τό καρπώσω έγώ. Τό λοιπάν τώρα 
έρχεσαι νά μοϋ πάρης τόν καρπό μου άπάνω στή ώρίμασί 
του. Έ γώ  δμως είμαι δραγάτης τοΰ καρποΰμου, καί δποιος 
μοϋ τόν άγκύξη, επά δά θά περάση.

Καί εΰγανε τό λάζο του καί τόν κάρφωσε άπάνω στά τρα
πέζι καί δάγκωσε καί τό μαντύλι του καί τδσχισε. "Έστριψε 
τά μουστάκι του καί έτριξε τά δόντια του ποϋ νόμιζε τινάς
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καί μερικοί λυσσασμένοι σκύλοι τής βουλής ποϋ δέν παύουν 
όλημερής γαυγίζοντες.

Ό
βουλευτής τής Πάλλης Σπυρίδων Τυπάλδος Φορέστης Μηχαήλ 
προτείνει μέ ενα τυπωμένο υπόμνημά του στόν Δεληγιάννη, 
τήν κατάργησι τοΰ φόρου τοΰ καπνοΰ, καί τοΰ τσιγαροχάρ 
του γ ια τ ί τίποτα κέρδη δέν φέρνουν καί μόνο τά λαθρεμπό- 
οια αΰξάνουν. καί κοντά σ’ αύτά νά μή καταδιόκωνται καί 
φυλακίζωντα ι τοΰ δημοσίου οί ΰφειλέται άλλά νά τοΰς δίνεται 
προθεσμία. Καλά είναι δλα αΰτά άλλά έπειδήτης καί έγρά- 
φηκαν κατά μήνα ’Ιούνιον έχουν άνάγκη περισσότερης μελέ
της ώς ποϋ νά περάσουν η κάψες. *Ετσι μας γράφουν άπό τά 
Ληξοϋρι νά τοΰ ποϋμε.

Ά π ό
τά Λαύριο μάς γράφουν νά γράψωμε γιά  τόν πρύτανι τοΰ τρα- 
νοϋ πλυντήριου μέ τά ψηλό άνάστημα νά τό κοντίνη λίγο καί 
νά κυττάζη τή δουλειά του καί νά μήν ήναι φαντασμένος καί 
κάτι άλλαις «ραις μάραις κουκουνάρες ποϋ άηδιάζω κ’ έγώ 
ποΰ τής γράφω. Σπουδαίο κ ’ αΰτό.

Ά π ό
τή Ζάκυνθο μάς γράφουν πώς δ Καρατζάς δέν έδωσε κάνένα 
άγαλμα εις τόν Πυλιώτη καί ό Πυλιώτης στόν Λάτα καί δ 
Λ άτας στό Π αλάτι καί δτι τάχα είναι ψεύτης, καί έβανε 
μάλιστα τόν Πυλιώτη καί 15 χιλιάδες δραχμαίς στό σα
κούλι καί χίλια δυό άλλα. Πολΰ καλά φαγοθήτε καί ξεφορ- 
τόνεστέ μας καί άν έχετε νταραβέρια ξεκαθαρίστετα μοναχοί 
σας γ ια τ ί φα ίνετα ι πώς καί οί δυά Πυλιώτης καί Καρατζάς 
πώς είστε κατεργαρέοι. Νά μή μάς ξαναγράψετε πλέον 
ξύκολσουν.

•Ό λ ο .
τό τέταρτο τμήμα τοϋ αγίου Φ ίλιππα δέν Ιχει σταλιά νερό

πώς θά τά σπάση, γούρλωσε τά μάτια του καί τάκανε δυό 
φοραίς παρά δσο ή'τανε, έκανε δυά τρία βήματα δάγκασε έ
πειτα  τάν μεγάλο δάχτυλό του, ποΰ νόμιζες πώς τόν έφαγε 
καί σταθείς άπέναντι στά δάσκαλο τοΰ είπε :

■— Ουλους θά σας φάω πλιό. "Ετσι δά θά σάς στρίψω 
τά  άντερα.

—  Βρέ άδερφέ μου, έγώ άν πρόκειται νά χάσω τή ζωή 
μου, σοΰ χαρίζω καί τή παπαδοπούλα καί πάρε την καί χαΐρέ 
την καί έχε με παρατημένο. Έ γώ  δέν είμαι άκόμα γιά  παν
τρειά, έγώ δέν είμαι σέ κατάστασι νά πάρω άπάνω μου βά- 
ρυτα γυναίκας, ό πατέρας της b παπάς δμως θέλει καί καλά 
νά μέ στεφανώση, πάνε βρές τόν παπά καί κάνε καλά. Έ γώ  
παρατοΰμε.

—  Μοΰ δίνεις μωρέ τό λόγο σου πώς θά πής στόν παπά 
πώς δέν τήν θέλεις, πώς μετάννοιωσες, πώς έμαθες πώς τάχει 
μεταμένα φτειασμένα καί δέν άνακατεύεσαι ;

—  Τά λέω.
—  Ά κο υ  δμως δάσκαλε, άν καί σοΰ χαρίζω τή ζωή τώρα, 

ξέρε δμως καλά πώς άν τολμήσης τώρα ποΰ έτοιμάζονται τά 
στεφανώματα καί ξεπορτίσης είνε τά σωθηκά σου φαγωμένα, 
μ ’ έκείνη δά πά τή μαχαΐρα. Φεύγω καί σ’ έχω καραοΰλι 
δξω άπό τό σπήτί της. Ξεμύτισες. Μπάμ κάτω . Γειά σου.

Καί πήρε τή μαχαΐρά του καί τό φέσι του καί βγήκε τρί
ζοντας τά δόντια του καί άγριοκυττάζοντας τόν δάσκαλο, b 
όποιος άμα ποΰ έμεινε μόνος δέν είχε πλέον άνάκαρα νά πάρη 
τά  πόδια του, μ ’ δλα ταΰτα , έστρωσε τά χαλασμένο κρεβ
βάτι του κα ί ξαπλώθηκε σάν άπελπισμένος άπάνω καί συλ
λογιζότανε καί σκούπιζε τάν ίδρωτα ποΰ τοΰ έκοφτε τό κού
τελο. Α ναστέναζε καί γύριζε σάν φείδι κωλοβό. Ά π άνω  
στήν ώρα νά καί μπαίνη  μέσα ό παπάς.

— Βρέ, λέει στό δάσκαλο, αΰτό είναι ποΰ σοΰ είπα νά ήσαί 
έτοιμος γιά γαμπρός καί σΰ μοΰ ξαπλώθηκες αΰτοΰ σάν τή

καί η συνοικία δλη υποφέρνει καί τραβά τό διάβολό της κα-» 
λοκαιριάτικο καιρό τώρα.

Αΰτά τά  παράπονα γ ιά  τήν έλλειψι τοϋ νεροϋ καταντούν 
σχεδβν νά τά έχουν δλαις ή συνοικίαις, καί άπό μέν τόν Δή
μαρχο δέν πρέπει πλέον νά έχωμε κάμμιά ελπίδα, διότι δέν 
σκοτίζεται πολΰ ξέροντας πώς στήν άλλη έκλογή πώς δέν θά 
ηναι πλέον δήμαρχος, έκεΐνο δμως τά κουτσουροειδή δημοτικό 
συμβούλιο, άντί νά κάθεται καί νά συζητή περί άκαθαρίστου 
καθαρισμοΰ τής πόλεως, δέν συσταίνει μιά επιτροπή νά φέρη 
βόλτα τής συνοικίαις νά ’δή τ ί υποφέρουν οί άνθρωποι γιά  
νερό, τό δποΐον είναι ή πρώτη καί ή μεγίστη άνάγκη τοϋ 
κάθε ανθρώπου.

Πάν τόσαις χιλιάδες στό διάβολο γ ι’ αΰτά τό νερό καί νερό 
δέν έχομε, κοντεύομε νά κακαρώσο>με σάν τσ ιτσίκια . Έ γώ  
δέν μπορώ νά καταλάβω καί αΰτός δ νομάρχης ποΰ τόν έπα ί- 
νοΰν τόσο πώς φοοντίζει άκόμα νά σκουπίζωνται καί τά πε
ζοδρόμια πώς δέν κάνει καί τήν παρατήρησι αΰτή τή πλέον 
σπουδαία στή δημαρχία νά ληφθή μιά φροντίδα τέλος πάν
των ποΰ πάμε νά πεθάνωμε. Λές καί ρήμαξε πλέον αΰτή ή 
ρημαδιακιά δημαρχία ποΰ είναι ίσο καί μέ τό νά μή υπάρχη. 
Δέν τήν έπερνε δ προχθεσινό; σύφωνας μαζΰ μέ ουλους τοΰς 
συμβούλους καί δημάρχους νά σωθοϋν κ’ έκεΐνοι άπό τό γιακά 
μας καί μεΐς άπό τή ρημαξά τους.

Πόλι στή συνοικία "Εξ μάρμαρα Κιτζοϋ Χαμάμ δ κΰρ Ά ν τώ -  
νης Τοποΰζ ράφτης τά επάγγελμα , χρονών 65 είχε κοντά 
του μιά ψυχοκόρη χρονών 16 ορφανή, τήν δποία έκρινε καλό 
νά τήν χαρή εκείνος πρώτος πριν τήν χαροϋν άλλοι καί έτσι 
διέφθειρε τό κορίτσι, δντας νΰν δύο μηνών του. *0 γέρο λ ά γ 
νος δμως δέν διέφυγε τά έπίχειοα τής κακίας του, γ ια τ ί ή' 
κυρία άστυνομία τάν συλλήψε καί κοντά στής 200  λίρες ποΰ 
τοϋ έβανε πρόστιμο τάν καταδίκασε καί πέντε χρονάκια μέσα ' 
γιά νά βλέπη άπόξω.

κόρη στό κρεββάτι; Σήκω, σήκω, καί περιμένουν ij γυναίκες 
καί δ παπάς.

—  Παπά μου χάλασε δ γάμος, μετάννοιωσα, δχι δηλαδή 
εγώ δέν μετάνοιωσα άλλά μ’ έκαναν νά μετανοιώσω. Είναι 
μπερδεμένος δ γάμος καί τό κορίτσι σου τά άγαπά ένας κρη- 
τικός μέ ένα ζουνάρι ώς έδώ άπάνω, μέ κάτι μαχαΐρες, πο- 
δήματα, φέσι καί μέ ένα μαντύλι ποΰ τό έφαγε καί λέει πώς 
τάχει φτειασμένα άπά μικρή ποΰ ήτανε, καί δτι θά τή πάρη 
αΰτός καί θά σκοτώση έμένα άμα ποΰ ξεμυτίσω άπό τή 
μπόρτα μου.

—  Πώς, είπε δ παπάς, έχει καί άγαπητικό τό κορίτσι μου 
καί μ’ ’ρώτησε έμένα, καί πήρε τήν άδεια μου καί θέλω ’γώ 
νά μπάσω άνθρωπο ποΰ δέν τόν ξέρω στό σπ ίτ ι μου ; Καί τ ΐ

r είπε λέει θά σέ σκοτώση ; Ά μ  αΰτό θέλω κι’ έγώ , θέλω νά 
σέ σκοτώση, γιά  νά ’δής πώς έκδικοϋμε μιά φορά τόν φόνο σού 
Ά  γαμπρέ, λίγο μέ γνώρισες καί θά μέ παραγνώρισης έμ» 
πρός σήκω άπάνω, καί τώρα πλέον ποϋ βγή<ε τό δνομα τοΰ 
κοριτσοϋ μου δέν μπορείς παρά αΰτοστιγμίς νά τό στεφανω- 

I θής καί πήγενε σΰ καί πετσοκώψου.
—  Μά νά σκοτωθώ έτσι στά καλά καθούμενα. Έ γώ  σοϋ 

άφίνω τό κορίτσι σου ελεύθερο, μπορή νά έχη καλλίτερη τύχη, 
τί περιμένει άπό ένα δάσκαλο καί μάλιστα παύμένο.

—  Αΰτό είναι δική μου δουλειά. Σήκω νά μή σέ ξεκοΝ 
λιάσω.

—  Παπά μου, πεθερέ μου, θά μέ σκοτώση δ Κρητικός, 
δέν κάνει νά τήν φέρης έδώ νά τήν στεφανωθώ.

—  Μωρέ ρεντίκουλο θά κάνω έγώ τό κορίτσι μου ; Α π ά 
νω, σοΰζα, σπήτι. Έπρός η σέ αΰτοχειρίασα.

Σηκώθηκε δ δάσκαλος ψώφιος πλέον καί μόλις σούρνοντας 
τά ποδάρια του, έβανε τά καλά του καί ξεκίνησαν μέ τό». 
παπά σάν πρόβατο έπ ί σφαγή.

Τί συνέβηκε στό δρόμο τά λέμε μεθαύριο.
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*0 γοροπήθηκας άμα ποΰ άκουσε τήν καταδίκη του έπεσε 
Οτό δρόμο στή θάλασσα νά πνιγή , άλλά τόν έβγαναν άπνι- 
χτο ένφ έπρεπε νά τοϋ δόσουν άλλη μία νά πάν) πάρα μέσα.

Αΰτά λοιπόν τά γράφομε δχι τόσο γιά τόν κακοηθέστατο 
αυτόν Τοποΰζ δσο γιά  σάς τούς νοικοκυρεους ποϋ έχετε κορί
τσα νά τά προσέχετε ώς καί άπό αΰτοΰς τούς έξηνταπεντο- 
χρονίτικους γέρους, διότι ώς καθώς κατάντησε ό κόσμος δέν 
είναι πλέον νά έμπιστευθή τινάς αΰτε τό σκυλί του σέ ά λ 
λον. ’Έ τσ ι δέν είναι ;

ΛΓά ουρανέ.

Κυρέαις
ποϋ είστε επιτροπή στό νοσοκομείο τοϋ Εΰαγγελισμοϋ, παρα- 
πονοϋνται πώς είναι λ ίγα ις  ή νοσοκόμαις γιά τής άνάγκαις 
Τοϋ πληθυσμού τή ; ’Αθήνας. Ά φοϋ λοιπόν εΰλογημέναις ά- 
ναλάβετε νά κάνετ3 ενα καλό βγάνετέ το πέρα καί μήν 
άποκάνατε άπό τά τώρα. Δέν σας λέμε σάς έπιασαν καί ή 
κάψες λίγο , άλλά έδώ ίσα ίσα σάς θέλομε, έκεΐνος δέ ποϋ 
πράττει τό καλό δέν πρέπει νά άποκάνγι ποτέ.

Τέλος πάντων προσπαθήσετε νά διορθώσετε καί τήν έλ- 
λειψι αΰτή χαΐ νά ηστε βέβαιαις πώς θά πάτε δλαις στό 
Ταράδεισο άπό τήν πίσω πόρτα.

Χαλκίδα ό καντυλανάύτης τού άγίου Δημτητρίου εχει κόττες 
καί ή κόττες μπένουν και κουτσουλούν μέσα στήν έκκλησία, 
εις τρόπον ώστε προσβάλλουν τό Ιερό μέ τόν άνίαρο αΰτόν 
καντυλαναύτη. Άκόμα δέ άπέναντι στήν έκκλησία είναι καί 
ενα καφενεδάχι κα'ι έχει ένα κορίτσι 12 χρονών θεοδώρα καί 
είναι πολύ σκανταλιάρικο κ*ί σταυρώνει τόν κόσμο, δθεν τους 
να τό συμμαζέψουν έκεΐνοι ποϋ τοχουν, πρίν μεγαλώσν) καί 
γ ν̂ιρ λίγο λίγο μιά μεγάλη αΰθάδισα καί γλωσσοϋ καί μή 
πρός κακοφανισμόν έχεινού ποΰ τό ϊχ ε ι καί δέν τό συμμαζεύει.

θέατρο ν Φαλήρου.

Ζ η τ ε ί τ ε
Αντικαταστάτης δ ι’ έν μόνον έτος, πλνροφορίαΐ ε ί; τό Πρα
κτορείο* τών Εφημερίδων.

Α υ τ ά
ποϋ μάς γράφετε άπό τό Ναύπλιο γιά  τόν Γιώργη Νταβέλη 
είναι αηδίαις καί ξεράσματα. Τί σάς μέλλει βοέ σάς άν φορή 
μπρότζινη καδένα, γαϊδούρια, θά σάς βάνη κηδεμόνας του. 
Νά χαθήτε.

Έ
Χαλκίδα γεμισε από καφέ σαντάν καί πάν νά ζουρλαθούν 

, γέροι καί νέοι, αδιάζοντας καί τά φτωχά τους κεμέρια, 
ί Είπαμε καί άλλοτες πώς αΰταίς ή τούμπλες, λαμαρίνες 

γερμανίδες καί τσ ιγγάνες, οτι ε ίνα ι ' γ ιά  τήν Ε λλάδα  μία 
άλλου είδους διαφθορά ποϋ πολλά έχει τά κακά της. Ά λλά  
όέν φταίνε αΰταίς ή καρακάξες, δσο ή άστυνομία ποϋ τής 
αφινει καί ανοίγουν καφέ σαντάν ποϋ τά άπαγορεύει ό νό
μος, φτα ίτε δέ καί σεϊς ζωντόβολα έπαρχιότικα πού πάτε 
καί σάς μαδοϋν σάν κορόϊδα.

θ ά  πήτε δτι δέν έχετε ποϋ άλλοϋ νά διασκεδάσετε. Πώς; 
Να γυρίζετε τους όρόμους καί σφυρίζετε. Μπούφοι, έτσι κά 
νομε και μεΐς εδώ δσοι δεν έχομε λεπτά νά πάμε στά 
θέατρα.

Ή  προχθεσινή βροχή.

ΙΙρός
τούς φυλακωμένους τοΰ πολεμικού ναυτικού ποϋ είναι στό κα- 
καράβι Μεσολόγγι.

Αΰτά ποϋ μάς γράφετε γιά  τόν δεσμοφύλακά σας πώς κά
νει καί δείχνει καί δτι γελά δσάκις φοραίς βλέπει τό δνομά. 
του ^στόν Παλιάνθρωπο καί δτι καρφί 5έν τοϋ κα ίεται δ ,τ ι 
καί άν τοϋ γράψετε, τότες γιά  νά μή πάνε τά γράμματά μας 
χαμένα, άφοϋ δέν βάζει γνώσι τόν περιφρονούμε καί μεΐς καί 
δέν τό ξαναβάζομε, έτσι γιά  νά σκάσ·? πού δέν θά γ ίνετα ι, 
πλέον λόγος γ ι ’ αΰτόν.

Λαύριο
Χθες τρεΐς μουστερίδες τσάκωσαν στόν υπνο του άπάνω τόν 
γάλλο διευθυντή τής έταιρία; Σούνιον τόν ντύληξαν σ’ ίν*  
σεντόνι καί τόν πήγαν καί τού; άνοιξε ό ίδιος τή κάσα άπό 
τήν όποία ^σούφρωσαν 5 χιλιάδες δραχμές καί ύστερα τόν 
τράβηξαν ώς ένοΰς τετάρτου ώρα δρόμο καί τόν άμόλυσαν.

Σ ’ αΰτό τό νέο κακούργημα γεννάτα ι μία υποψία, δηλαδή 
τ ΐ ήθελαν νά τόν τυλήξουν μέσα στό σεντόνι καί πώς έτσι 
τυληγμένος^ άνοιξε τή κάσα, καί πώς δταν βγήκαν καί μπή
καν δέν τους πήρε ουτε ό μούργος ποϋ ήτανε στή πόρτα γαμ- 
πάρι. Μή τάκλεψε ό ίδιος ;

© έατρον
Απόλλων τοΰ Αλεζιαδου. Ό  Γέρο Μαρτέν ό συγκινητικώτα- 
τος καί ρ.ια κωμωδία ποϋ σκάζουν στά γέλια .


