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Ά π ό
έδώ και κάμποσους μήνους στά ξενοδοχεία μας συμβαίνουν 
ωραιότατες κλεψαίς τών α νθ ρ ώ π ω ν ποΰ παν να κοιμηθούν 
μέσα σ’ αυτά.

Το κακά παράγινε καί πρέπει νά ληφθή μιά σπουδαία φοον- · 
τίδα γιά  τήν τάξι και γιά  τήν άσφάλεια τών ξενοδοχείων, 
δέν θά ήναι δέ άσχημο, άν στά ξενοδοχεία ποΰ συμβαίνουν 
κλεψα ί;, τυπόνωνται πίνακες μικροί καί κρεμιώνται στή 
μπόρτα καί στά δωμάτια τοΰ ξενοδοχείου, άπάνω είς τους 
οποίους νά άναφέρνεται τό είδος τής κλεψάς ποΰ συνεοηκε είς 
τό ξενοδοχείο γιά νά τό βλέπουν οσοι πηγαίνουν καί λαβέ- 
νουν τά μέτρα τους.
' Άκόμα δέ νά τιμωρούνται αυστηρά οί ξενοδόχοι, οσοι ε

ναντίον τοΰ κανονισμού δέν γυρευουν απο τους ξένους δ,τι 
πολύτιμο φέρνουν άπάνω τους ως καθώς καί τά λεπτά τους 
δίνοντάς τους άπόδειξι παραλαβής.

Πρέπει νά γίνουν κα'ι τά δυό η καί τό ίνα  γ ιά  νά λείπουν 
ή προφάσεις τών αμαρτιών καί τών κλεψών καί κατι άλλων 
μασκαραληκιών ποΰ συμβαίνουν σέ μερικά ξενοδοχεία.

Αυτά καί μή πρός κακοφανισμό μεριών κυρίων ξενοδόχων 
ίσως καί κλεπταποδόχων.

Ό
Γιάννης ό γερμανός ποΰ τόν έχει  ̂ έταιρία τοΰ σιδηροδρόμου 
μηχανικό στή Κακή σκάλα έχει μιά άφέλεια νά κόβ·$ άπό τά 
j/ερομίσθια τών έργατώ/ άπό 50 λεπτά σάματις βλέπεις πέρ
νουν τόν πολλή |ησθό, ώστε καί νά τσιμπολογά καί τοΰς φτω
χούς έργάτας, καί δέν είναι αυτοί υπόχρεοι νά τοΰ πληρο- 
νουν τή μπΰρα ποΰ περιδρομοιάζει κάθε μερα.

Ά ς  τήν λιγοστέψτι λοιπόν καί άς πληρώντί σωστά τοΰς έρ
γά τα ς , διότι θυμόνουν.

" Ε ν α ς
παπά ; ποΰ τόν προσκάλεσαν νά πανί να μεταλαβτρ Ινα άρρω
στο στά Πινακωτά γύρεψε νά τόν πληρώσουν εις τρόπον ώστε 
ώς ποΰ νά τελειώσουν τά παζάρια καί τ; συμφωνιαις ετίναξε

b άρρωστος τά πέταλα καί πάει άκινώνητος. Μοΰπαν καί τδ- 
νομά του άλλά τό ξέχασα, άς περιμένωμε λοιπόν ώς ποΰ ν’ 
άφήσ·/) καί κάνέναν άλλον νά πεθάνρ άκινώνη-.ος καί τότε μα- 
θένομε καί τό χρυσό ονομά μου καί τόν στολίζομε, μ’ δλον 
δτι πεντάρα δέν δίνει άφοΰ ή Σύνοδος δέν τιμωρά κάνέναν 
τέτοιον ντακλαρόπαπβ.

Χ τ ή ς
εφημερίδες τής Κωνσταντινούπολή διαβάζομε πώς  ̂ έκεΐ 
αστυνομία έλαβε αυστηρά μέτρα καί εξορίζει άπό κεΐ δλους 
τοΰς άέργους καί λωποδύτας, ώς καθώς είχαμε πολλάκις φο
ραίς γράψει.

Ά ς  λάβτι λοιπόν ή αστυνομία μας αυστηρά μέτρα, διότι οί 
κύριοι αυτοί διασκορπιζόμενοι τώρα καί χάνοντες τά νερά το. ·- 
πολλοί θά ξεμπαρκαριστοΰν στή Σ3ρα καί στόν Περαία, καί 
έτσι κοντά στήν ϊληρη θά έχωμε καί νέα επιδημία λωποδυ- 
τών. Λοιπόν αυστηρή αστυνομική έπιΟεώρησι στά βαπόρια δλα 
άμα ποΰ αράζουν.

ϊτό
τών εκλο-Πύργο ό κομματάρχης τοΰ Φλωριάν στής ήμέραις 

γών έπήρε τοΰς ψηφοφόρους τής επαρχίας Σάμης πληρόσαν- 
τας τό ναΰλό τους φορέσαντάς τους κόκκινες φοΰντες στά φέσα 
δόσαντάς τους καί άπό τριάντα δραχμαίς στό χέρι καί ?να 
ζευγάρι τσαρούχια στά ποδάρια, τό λοιπόν αΰτό τό πούλημά 
τους έσκέφθηκαν τώρα νά μάς τό γράψουν καί νά τοΰς ποΰμε; 
— 03 νά χαθήτε πουλημένοι καί σημαδεμένοι.

’ Λ  λ η θ ιν α
δχι μονά/α 'τέ μάς τούς έφημεριδογράφους άλλά καί εις τό 
Λαό έπροξένησε λύπη ή πάψις τοΰ ((Αίώνος)), εφημερίδα ποΰ 
τιμοΰσε τήν Ε λλάδ α , καί ή πάψις της προήρθε άπό έλλειψι 
χρημάτων.

Είναι απελπιστικό νά βλέπιρ τινάς τήν κατάστασι αυτή 
τής ελληνικής έφημεριδογραφίας, νά σβύνουν δηλαδή τά καλ- 
λίτερά της δργχνα ένεκα τής άτπλαχνίας μερικών ανταπο
κριτών.

Νά αί , ερδίζωμε έμεϊς οί έ· ημεριδογράφοι, νά τρώμε τ^



ζω ή  μας άπάνω στά χαρτί μέρα νύχτα σκημένοι καί στό τέ
λος γ ιά  κέρδος *ά σταυρόνωμε τά χέρια μή έχοντες ποΰ τήν 
κεφαλή κλίνε.

ΤΩ, είναι άπελπιστικά, καί καλλίτερα νά ηναι τινάς στήν 
'Ε λλάδα σκουπιδιάρης παρά έφημεριδογράφος.

"Οαοι
« α ί  δσαις πηγαίνετε στά θέατρα άνοίξετε τά μάτια  σας καί 
χανετέ τα  τέσσερα καί πέρνετε μαζύ σας τά έπα-,ωφόριά σας 
κα ί σ’ έλλειψι αυτών τά παπλωματά σας η σεντόνια, γ ια τ ϊ 
τά νυχτερινά κρύο θερίζει καί χαρίζει πλευρίτιδες, θέρμαις 
κα ί χιλιων ειδών κρυολογήματα, καί ετσι βρίσκονται καί οί 
γιατροί σέ δουλειά καί μάς κάνουν χε.ρότερους άπό ό,τι εϊ- 

’■μαστε.
Καί ουτε τά καπέλα σας νά βγάζετε γ ια τ ί τό κύριον συ- 

νάχι σά; επισκέπτεται άμέσως μέ ολα τά φτερνίσματά του 
κα ί πονοκέφαλο καί νά μή λέτε υστέρα πώ ; δέν σάς τογραψα 
χαί πώ ; δέν σάς τά θύμισα.

Φ '^ λ ϊχ έ ς
Λαμίας. Έ δώ μας διώρισαν Ινα υπηρέτη κατάδικο πολύ χον
τρό άνθρωπο, δ όποιος δέν κάνει τίποτα άλλο παρά νά μεθά 
κάθε μέρα νά γυρίζη στή πόλι χωρίς νά πλησιάζει στή φυ
λακή παρά μόνο κάθε βράδυ παρουσιάζεται σάν φάντες μπα- 
στοΰνι άφίνομε πλέον γιά  τή διαγωγή του καί άς τόν καμα- 
ρόνουν εκείνοι ποΰ μάς τόν διώρισαν καί πές τους πώς θά 
μιλήσομε καί πιό ξεκάθαρα, γ ια τ ί δέν έχομε σκοπό νά πε- 
θανωμε. ( I φν.Ιαχωμέ,οι.

Σ ψ .  Π αλιανθρώ που. Ό  υπηρέτης έκτε'λά πολΰ καλά τό 
χρέος του άφοΰ μάλιστα έρχεται καί κάθε βράδυ καί σάς κά- 

•νει παρέα καί συντροφιά, δσο δέ γιά  κάτι άλλαις κατηγορίαις 
ποϋ τοΰ γράφετε εκείναις δεν γράφονται, έστωντας μέ τό 
•νά μήν ηναι γιά γράψιμο, καί άν δέν συμμαζευτή τότε γρά- 
ψετέ μας νά τοΰ γράψωμε καί δσα δέν γράφονται.'

Ά π ό
τή Σμύρνη ό Μ'.λτιαδης Προύσαλης μοΰ γράφει ένα γράμμα
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Ο ΝΙΑΝΙΑΡΔΑΚΙΑΣ.
I ’ .

Μπρός λοιπόν ο δασκαλος καί πισω ο πα ιτάς ξεκίνησαν γιά 
τό σπήτι τοΰ παπά.

‘Ο δάσκαλος ήτανε κατακίτρινος σάν νά τόν πήγαιναν στή 
καρμανιόλα, τουρτούριζε καί λίγο καί δλο σκούπιζε τά κού
τελο του απο τον ψιλο ιόρώτα ποΰ τάν έκοψε.

Τα ποδαρια του ετρέκλιζαν καί τά μάτια του γύριζαν δε
ξιά καί αριστερά μπάς καί δοΰν τόν κρητικά, κατά ευτυχία 
του δμω; δεν φάνηκε πουθενά καί έτσι έφτασαν καί μπήκαν 
«τά  σπήτι, δπου άμα πάτησε τήν μπόρτα ξανάσανε λ ιγάκ ι.

’Ανεβαίνουν άπάνω καί βρίσκουν τή Νινίτσα μέ τά καλά 
της στολισμένη καί περιτριγυρισμένη άπά τής γειτότισσαις.

Ό  δάσκαλος ευγανε τό καπέλο του άλλά θυμηθείς πώ ' 
£?χε δεμέ νο το κεφάλι του τό ξαναφόρεσε πάλι.

Ό λα  ήτανε έτοιμα ώς καθώς καί ί  παπάς δ επισκοπικός 
επίτροπος.

πειράζει, είπε ό παπάς ό πατέρας τής Νινίτσας, 
δέν πειράζει δάσκαλε, μή ντρέπεσαι, βγάνε τό καπέλο σου, 
πώς θά σβ στεφανώσομε μέ τά καπέλο στό κεφάλι. Δέν πει
ράζει, έπεσες κάτω καί έσπασες τό κεφάλι σου, μεγάλη δου
λειά. Σήκω καί σΰ κόρη μου, έλα γαμπρέ, στάσου κ?ϊ. ορίστε 
τελε·'<·>σ'ε τό πράγμα.

καί μέ βρίζει κνώδαλο καί δτι έφυγα νύχτα άπό τήν Πόλι 
καί δτι είς τά ιερά είναι σέ θέσι νά διδάξη δλη τήν Ε λλάδ α .

Τί δαιμόνιο έπιασε αΰτόν πάλι τόν Προύσαλη οΰτε ’γώ 
δέν ξέρω, τόν εΰχαριστώ δμως γιά τήν σπουδαία άνακάλυψι 
ποΰ έκανε, δτι έφυγε νύχτα άπά τήν Πόλι τήν όποία ξακου
στά τήν έχω καί οΰτε ξέρω ποΰθες κεϊτα ι. Χωρίς άλλο κάτι 
θά τοΰ έστριψε τοΰ άνθρώπου άν δέν χρουστά τοΰς Μιχαλοΰς. 
Γούτς.

Χτή
Σμύρνη στόν άϊ Δημήτρη στοΰ Κοροβέλη τ ’ αλώνι είναι λέει 
κάτι κορίτσα καί δέν άφίνουν τάν κόσμο νά ήτυχάση, άφοΰ 
λοιπόν είναι έτσι άς ήσυχάσουν άλλοιώτικα άς μή σώσουν νά 
παντρευτούν ποτέ.

I  tp ^ v o S tx efo v
Κύριε ’Αλέξανδρε Γόμπε ποΰ είσαι στάν Περαία νά πληρώσης 
λεει 19 δραχμαίς ποΰ χρουστάς άπο ’δώ καί ένα χρόνο σέ ένα 
υπάλληλό σου άπό καθαστέρησις τοΰ μιοθοΰ του καί τό θυμή
θηκε τώρα νά σοΰ τή ; γυρέψη καί άν δέν τοΰ τής δώση θά σοΰ 
κάνη αγωγή καί θά έχετε δικαστήρια καί πέρνεις σΰ δρκο πώς 
δέν τοΰ χρουστάς τίποτα και έτσι χάνει καί τά έξοδά του.

Χ τ ό
Τύρναβο κοντά στής άλλαις καταστροφαίς χάλασε καί ή γ έ 
φυρα καί τήν έφτεΐασαν γρετλίδικη δ δήμαρχος μέ τά συμ
βούλιό του από τοΰβλα καί σανίδες, εις τρότον ώστε άφοΰ 
κόστισε 500 δραχμαίς είναι έτοιμη στή πρώτη βροχή νά πάη 
καλιά της. Σ ’ αΰτό τά παράπονο άπάνω τών κυρίων Τουρ- 
ναβίτών δέν έχομε τίποτα άλλο νά τοΰς συμβουλέύωμε, παρά 
αφοΰ τό γεφυρι αΰτό είναι έτοιμο νά πάρη τόν κατήφορο στή 
πρώτη βροχή, νά φτειάσουν ένα νέο άπάνω σ’ αΰτό καί έτσι 
σιγουράρει τό πράγμα καί άνοίγουν καί δουλειαίς γιά  νά φάν 
άλλαις πεντακόσαις καί αΰτή είναι ή μόνη διόρθωσις.

Ά π ό
τή Νάξο μάς γράφουν πώ ; μιά οικογένεια ΰποστ/ριξε ένα

’Αμέσως δέ επήρε καί τήν κόρη του καί ττν έστησε στό 
πλευρό τοΰ δασκάλου καί άρχισε τό στεφάνωμα.

Ή  νύφη καί ό γαμπρό; είχαν κάτω τά μάτια καί άπό κί
τρινος ποΰ ήτανε ό Νιανιαρδάκιας είχε εκείνη τήν ώρα κατα- 
κοκκινίσει.

Τέλος πάντων τελείωσε τά μυστήριο τά όποιο μποροΰμε 
πολΰ κ*λά νά ποΰμε πώς ητανε ένας καθαρός βίαιος γάμος. 
Σάν κάθισαν, ό παπάς εΰγανε καί κέρασε της γειτόνισαις κόκ
κινο κρασί μαζΰ μέ λ ίγα  κουφέτα, τά όποϊα δέν είχε άγορά- 
σ ί ΐ  άλλά τά είχε μαζεμένα άπό διαφόρους γάμου; καί τά φύ
λαγε γ ιά  νά τά κάνη προικιά τής κόρης του.

Δέχασα νά σάς πώ πώς δταν ό δάσκαλος πήγε καί κάθισε 
κοντά στή νύφη εκείνη είχε τραβηχτή λίγο άπό τόν καναπέ, δ 
δάσκαλος πήγε πιό κοντά της ί] Ν ιν’τσα τραβήχτηκε πάρα 
πέρα, δ Νιανιαρδάκιας πήγε πάλι πιό κοντά της, τραβήχτηκε 
καί παλι η Νινιτσα, ώς ποΰ έφτασε στή άκρυ τοΰ καναπέ καί 
σηκώθηκε δρθια.

Αυτή τη μικρή κωμωδία δέν τήν είχε δή δ παπάς γ ια τ ί 
καταγινότανε στά κέρασμα, δταν δέ γύρισε καί είδε τή κόρη 
του όρθια ξεκαρδίστηκε στά γέλοια καί είπε τοΰ δασκάλου 
Μα τ ί από τωρα μαλλωσατε ; Έ λ α  πγέ μία νά κάνης λίγο 
κέφι καί μή ξεθαρευεσαι από τωρα τόσο, γ ια τ ί ναι μέν γυ
ναΐκά σου είναι άλλά άκόμα δέν τήν παράλαβες καί θά λη- 
γουρέψης ως ποΰ νά τελειώση δ χρόνος. Κάτσε κόρη μου έκεΐ 
στή καρέκλα. Α ί τώρα σεΐς  ̂ άλλαις νά φεύγετε, γ ια τ ί έχομε 
μέ τό γαμπρό ίδ 'α ίτερα .

Ω< καθώς παρατηράτε, ό παπάς ήτανε φουργιόζο; άνθρω
πο; και ταλεγε τά λόγια τοΰ νέτα σκέ-α.

άποτυχόντα βουλευτή χαί επειδή τήν έπαθαν καί έμεινα; 
χωρίς θέσι έκριναν φρόνιμο καί έκλεψαν τή γυναααδέρφη 
του χάριν τής προίκα; της καί έτσι ήρθαν ίσα ίσα. Τώρα γιά  
ποιό σκοπό μάς γράφουν αΰτά έκεΐ/οι ποΰ μάς τά γράφουν 
δές ξέρομε, ξέρομε δμ«>ς νά τούς ποΰμε δτι είναι κακοηθέ
στατοι καί άξιοι γ ιά  κρεμάλα, άν νομίζουν πώς έτσι στό 
βρόντο καί γιά  τά άθλιά τους άτομικά πάθη, δτι μπορούν νά 
εκθέσουν οικογένειαις. Μά ν τ ίπ  άθλιοι νά ησται μερικοί σεϊς 
έπ«ρχιώτες, νά μή μπαρήτε νά βάν'ετε γνώσι καί νά γράφετε 
τίποτα άξια λόγου μόνο νά κατακυλιώστε σε μιζεριαις ατο- 
μ ικα ί;.

Στά διάολο.

Σμύρνη ό ’Αντώνιος Λάρουγίς ϋτανε στό καφενείο στή προκυ
μαία τοϋ κΰρ *Υψηλάντη καί έβανε έναν άλλον καί πλήρωσε 
τριάμισυ γρόσα ποΰ χρωστούσε, τώρα λοιπόν αΰτός ό άλλος 
τοΰ γυρένει τά γρόσα του καί άν δέν τοΰ τά πληρώση, να'τοΰ 
ποΰμε λέει πώς είναι ϊνα ς μασκαράς καί έτσι έξώφλησαν, αφού 
τού τό νίπαμε.

Κί>ρ
διευθυντή τής αστρονομίας δλοι οί γείτονες τών άγίων Αναρ
γύρων παραπονούνται γιά μιά μάντρα ποΰ είναι άπά πίσω 
άπά τά σπίτι τοΰ Λαλαούνη ή όποία είναι άποθήκη κάθε βρώ
μας καί δυσωδείας καί πάν νά σκάσουν οί άνθρωποι καί φο
βούνται νά μή τοΰς πιάση κάμαιά πανούκλα, τό λοιπόν σέ 
παρακαλοΰν νά τοΰς τήν παστρέψης αΰ-.ή τή μάντρα, άλ- 
λοιώς θά αναγκαστούν λένε νά γεμίσουν τά κάρρα τής άστυ
νομία; καί νά σοϋ τά στείλουν πεσκέσι, ώστε άν θέλης απάλ- 
λαξέ τους άπό αΰτό τόν κόπο καί θά σού τό χρωστούν χάρι.

"Αντρο στά δήμο Ά ρνης είναι ένα χωριό ποϋ τά λένε Μπα- 
τζή , στό χωριό πάλι αΰτό είναι ενας επισκοπικός επίτροπος 
ό παπά Σπύρος ό Μαράς ό οποίος, άφοΰ έξέβρυσε καλά καλα 
τήν νοικοκυρά γυνα ίκα τήν Κατερίνη Σωκράτη Τοϋντα υστέρα 
τήν άφόρισε καί στήν έκκλησία, γ ια τ ί έτσι τοϋ κατέβηκε καί

Ό τα ν  φύγαν δλοι πήρε τάν γαμπρό του στή καμαρά του, 
κουβάλησε ό ίδιος μπόλικο ψωμότυρο, κρασί μιά μποτύλια 
καί ένα κομμάτι κρέας τού φούρνου ψημένο άπά ’δώ καί όύο 
τρεΐς μέραις.

Κάθισαν γαμπρός καί πενθερός στά τραπέζι, τοΰδωσε καί 
έτσουξε μία κούπα, έπειτα άρχισε καί τοϋ μίλησε ώς καθ’ 
έξής.

—  Ά κουσε, γαμπρέ, τώρα πλέον ώς καθώς βλέπεις γινη- 
καμε συγγενεΐ; παιδί έσΰ εμένα καί πατέρας εγω έσενα. Τωρα 
λοιπόν πρέπει νά μιλήσο>με καί τά οικογενειακά μας, καί συ 
δέ σάν δάσκαλος ποΰ είσαι θά ξέρης πώς γίνωντα ι καί η επα
ναλήψεις τών μαθημάτων γιά  νά μή τά ξεχνοΰν τα πα ιδ ιά , 
θά σοϋ κάνω λοιπόν κ ι’ έγώ μιά έπανάληψι.

Ξέρομε δλοι μας, δτι δταν ήμαστε λίγο στενοχωρημένοι τό 
ρίχνομε στό κρασί γιά  νά πάη τά σικλέτι κατω , καί τοτε 
πλέον κουροϋνες γινόμενοι λένε καί οσα δέν θέλουν να πούμε.

Ά νο ιξε  λοιπόν πρώτος τά στόμα του δ δασκαλος καί είπε 
προλαβένοντα; τόν πεθερό του.

—  Ά κουσε τώρα πεθερέ νά σοΰ μιλήσω κι εγω ετσι ξεκα- 
θαρα τώρα πριν τοΰ έλόγο σου μοϋ κάνης επαναληψι τών μά
θημά τοιν.

— Αϊ λέγε, γ ια τ ί καϋμένε γαμπρέ έχεις καί λίγο δίκαιο 
έστωντας μέ τό νά μή σ’ άφησα νά μιλήσης ώς τώρα αλλά τά 
λόγια σου νά ί^ναι μετρημένα. Λέγε.

Ά νο ιξε  τό στόμα του δθεν ό δάσκαλος καί άρχισε.
—  Καί πρώτον, πάτερ, είπε, έγώ ετσι καθώς έγιναν σή

μερα τά πράγματα, είναι σάν νά τά έχω μισοχαμένα. Εγω 
βλέπει; δέν ήμουνα γ ιά  παντρειά καί μάλιστα τωρα άπανω

λέει πώς αΰτός είναι πασάς καί δ ,τι θέλει χάνει χαΐ δέν άχούε* 
οδτε τόν δεσπότη, έχει δέ καί μιά καλή συνήθεια άμα πο3 
δέν πάν πολλοί στήν έκκλησία νά μαζέψη πολλαίς πεντάρ*ς 
άφίνει μισή τή λειτουργία καί φεύγει, άφησε καί τοΰς Καλή* 
χνιοΰς άμεταλάβητου;, ποϋ πήγαν νά κοινωνήσουν οί άνθρω
ποι γ ια τ ί έπρόκειτο νά πάν στή σπογκοαλίεια καί δέν τοΰς μ*- 
τάλαβε διότι δέν είχε πρόσφορο καί χάνει χαί τόν δάσκαλο 
στό χωριό καί δλο τσακόνεται μέ της δασ*άλαις καί κατορ
θώνει καί τής μεταθέτει άμα δέν τού αρέσει χαμμια.

Γιά δλα ταϋτα  λοιπόν τόν λέμε πώς είναι τραγόπαπας 
καί παραχαλάται καί ό δεσπότης νά τόν συμμαζέψη, γ ια τ ί 
κατάντησε πλέον άνυπόφορος καί φτοΰ στά γένεια του.

Οί
χωροφύλακες παραπονούνται δτι υστέρα άπό 12 χρόνια ποδ 
είναι στήν έσωτερική υπηρεσία τού παλατιού καί τίποτα πα
ράπονο δέν ακούστηκε γ ι ’ αΰτοΰς, τώρα τοΰς πετοϋν γιά  ν* 
βάνουν εΰζώνους πράγμα πού είναι έκτός άδιχία άλλά τό 
θεωρούν καί γιά  προσβολή.

Τά παράπονά τους είναι δίκαια, αλλά νά ποϋ ετσι εδοξε 
τώ αΰλάρχη καί επειδή είναι Ισωτερική υπηρεσία τοϋ παλα 
τιού έμεϊς δέν μπορούαε νά έπεμβοϋμε καθόλου, γ ια τ ί μπορεί 
νά μάς βγάνουν καί μέ τής κλοτσιαίς δξω καί πάν καί αυτά 
τά λόγια μας χαμένα.

Έ δ ώ
στό δρόμο μου ποΰ φτειάσαν τάν υπόνομο τάν άφησαν αδιόρ
θωτο καί μεταβλήθηκε σέ δρόμο άδιάδατο καί βγάζουν oi 
άνθρωποι τά ποδάρια τους. Τί διάβολο, αυτός δ δρόμος εΐ
ναι ενας άπό τοΰς κεντρικωτέρους καί κατάντησε έτσι τής 
ρημαξάς.

Ά λ λ ά  σέ ποιόν κάνομε τά παράπονά μας, στοΰ κουφού 
τήν πόρτα θέλεις χτύπα θέλεις βρόντα. Μά δέν υπάρχει έπι- 
τροπή γιά  τοΰς δρόμους, μάς πεθάνατε μωρέ κακούργοι ποδ 
νά κόβετο τά χέρι μας τήν ωρα ποϋ σάς ψηφίσαμε δημάρ
χους καί συμβούλους, καί πα^έδρους, ποϋ νά μή σώσετε ποτ* 
σας νά μάς κάνετε ένα καλά καί οΰτε καλό νά δήτε καί v i

στή πάψι μου, άλλά δέν μπορώ παρά νά ίμ α ι πάρα πολΰ ευ
χαριστημένο;, διότι πήρα ένοΰς νοικοκύρη τή γυναίκα κόρη.

  Τι κόρη ; Βρέ τό κορίτσι μου πήρες κόρη η γυναίκα ;
  Ναί, άνάποδα τό ε ίπα , άλλά σάν κόρη μου εΐναι άφοϋ

γυναΐκά μου δέν είναι. Δικό μου πράγμα είναι καί δέν τό 
όρίζω. Παντρεμένος είμαι καί άνύπαντρος βρίσκομαι. Προι
κοσύμφωνο δέν κάναμε καί μοϋ φόρτωσες στή ράχη τό κορίτσι 
σου, σά σαμάρι στό γάδαρο. Φοβέραις έχω από τάν κρητικό 
καί μοϋ λέει πώς καί άγαπ ιώντα ι κιόλας, καί πώς θά μέ 
σκοτώση μάλιστα. Έ δώ  τώρα βλέπεις πώς έρχεται καί ζή
τημα φιλοτιμίας καί ζήτημα παλληκαροσύνης έστωντας μέ 
τό νά έχω νά κάνω μ’ ένα κρητικά ποϋ σούρνει άπάνω του 
έκτός τής μαχαίρας καί μπιστόλαις, ώστε έγώ τώρα χωρίς 
νά χαρώ τή γυναΐκά μου κινδυνεύω νά σκοτωθώ άμα ποΰ 
βγω δξω.

—  Δηλαδή, τοϋ άπάντησε δ παπάς, παλαμίδα σοϋ μύ
ρισε καί φαίνεσαι πώς θέλεις άπόψε τό κορίτσι μου, αΰτή 
η χάρις δέν σοΰ γ ίνετα ι, γ ια τ ί ώς καθώς λές μπορεί νά σέ 
σκοτώση σήμερα ό κρητικάς καί έγώ δέν εννοώ ν’ άφήσω χήρα 
τό κορίτσι μου, άλλά παντρεμένο ναί μέν άλλά καί παρθένο.

—  "Ώστε δηλαδή, πεθερέ μου μέ πήρες γιά κανένα ρεν
τίκολο. Καί δέν ξέρεις δτι κατά τό νόμο, δτι γυναίκα ποΰ 
στεφανώθηκα έχω δλα τά δικαιώματα τού άνδρα άπάνω 
στή γυναΐκά μου. Καί δέν ξέρεις, δτι παύεις σΰ νά ησαι πλέον 
πατέρας της καί άρχίζω έγώ νά ήμαι άντρας της;

Ά μ α  πού άκουσε αΰτά ό παπάς σηκώθηκε άπάνω καί α
νασκούμπωσε τά μανίκια του, κ α ί ..................... μεθαύριο τά
καθέκαστα.
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* ίς  πιάσνι καί νά σάς θερίσνι δλους ή ΓΧτηροι νά γλυτώσαμε 
χ ι’ άπό σάς, τσαναμπέτιδες.

Κ ύ ρ ι ε
διευθυντή τής Αστυνομίας έχουν παράπονα γιά μιά μάντρα 

r ποΰ είναι κεΐ στήν Ακαδημία άπέναντι στό σπ ίτι τοΰ Βαλαω- 
- ρίτη καί κολλητά στοϋ Ρ άλλη , τώρα τί συμβαίνει «κεΐ λάβε 

τό γράμμα καί διαβασέτο καί στεΐλτό μου πίσω καί κάνε δτι 
θέλεις γιά  νά πάψουν τά  παράπονα.

'Ο ξ ω
στό Τατόϊ ό μικρός Γεώργός μας πνίγε μέσα στό γ ιαπ ί τοϋ 
παλατιού καί πελεκούσε σανίδια υστέρα δέ επιασε καί τή 
πλάνη νά ροκανίσνι, τοΰκαναν λοιπόν τήν παρατήρησι πώς θά 
τ·ίι χαλάσνι καί νά τήν άφήσνι κάτω .

— Καί τόση ώρα, άπάντησε δ Γιώργος μας ποΰ χαλούσα 
τά ξύλα δέν μιλούσατε γ ια τ ί εΐνα ι δικά μας τώρα γιά  τήν 
παλνιό πλάνη σας άνοιξα τε τό στόμα σας καί τήν πέταξε καί 
εφυγε.

Φαίνεται πώς θά γίνη έξυπνο παιδί. Αν τ ι λέτε καί σείς ;

Χ τ ή
Α αμία η υπηρετριαις πάν λέν στά μπακάλικα καί πίνουν καί 
•  ιαφθείρονται καί κατάντησαν πλέον τής αηδίας καί πρέπει 
δ̂  δήμαρχος νά τής συμμαζέψνι γ ια τ ί Οά χαθούν δωρεάν καί δέν 
είνα ι μιά δέν είναι δύο είναι εκατό.

Αύτό πάλι τό νέο πού μάς γράφουν οί φίλοι Λαμιώτες μάς 
φα ίνετα ι λίγο σάν παράξενο καί μάλιστα μέ τό νά θέλουν νά 
ν* βάνουν τόν δήμαρχό τους καί τσοπάνη άπάνω στά δουλικά 
τους. Ά ς  τά συμμαζέψουν εκείνοι τ-ού '.ίχουν άφού πήοαν 
τόσο πλέον τή κάτω βόλτα. Μά τ ΐ τόσο φτεινό τοχετε σείς’ τό 
κρασί αυτού, ώστε νά μεταβληθούν καί ή δοϋλές σας σέ κρα
σοκανάτες καί άτομικά νά μ ή μού γράφετε.

Οροχτές
αυτοχειριάστηκε ίνας νέος φοιτητής γ ια τ ί αγαπούσε καί δέν 
τ4ν άγαπούσαν.

Ό  άρχιμαδαρίνος c ντιπολέτεψες 

Ινί>ρ
δάσκαλε I. Κ. δόσε τού φτωχού Μανώλη τής 15 δραχμαίς 
που σο δωσε ^κα πήρες παποϋτσα, γ ια τ ί είναι φτωχός καί 
εχει άνάγκη τ^άλλοιώς θά σέ περάσ·/) τόν Παλιάνθρωπο, νά 
σέ μάθν) δ κόσμος καί μή τοϋ τής δόσης τότε, ’ καί σΰ Μα
νώλη κάνε μία καινούργια σακούλα ας ή%«ι *α1 άπό στου- 
τάχαρτο.

Ί ® μοιράζουν άχόμη.

Κες τό Τυ«ογ^ οεφείον
τοϋ κΰρ Τρίμη, πού είναι ε’κεΐ κοντά στοΰς άγιους θεοδώρου; 
κα ί άπέναντι τού Γερμανικού φούρνου, έχτυποΰνταε προσ-ι 
κλητήρια κηδειών, χαί μννμοσύνων ε?ς τιμάς πολΰ συγκατα- * 
βατικάς, ήγουν διά 50 άντίτυπα  δρ. 5, διά 75 δ0. 6 ,50 , διά 
100 δρ. 8 , διά 150 δρ. 10, καί διά 200  δρ. 12, τυμπερ;- 
λαμβανομένου χαί τοϋ χάρτου άρίστης ποιότητος.

αντικαταστάτης δ ι’ 2ν μόνον έτος, πλνροφορ(αι t l f  τό Πρα
κτορείο τών ’Εφημερίδων.
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Τόση τρέλα πάλι δεν τήν πιστεύαμε, άλλά άφοϋ έγινε μιά 
j καλη αρχή ευχόμαστε δλοι ο; ερωτευμένοι νά πάν δπως καί δ 
j φοιτητής γ ιά  νά σωθούμε άπό τής νυχτερινές των πατηνάδες 

καί γαϊδουοοφωνάρες καυγαδες καί λοιπά. Γένοιτο.


