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ΙΤαλ^άνΟρωπον έηεοτολών τό  άνχγνωσμ'/, τας *ε- 
φχλάς ύμ Λ ν κλίνετε. Χοφ£α ορθή.

1
Αυτός ό Τρικούπης σας, έχει άλλοιώτίκο κεφάλί, κεφάλι 

•ϋρβανίτικο, κεφάλι ποϋ δέν τοϋ τό γυρίζει τινάς οΰτε μέ τόν 
μπότζ άργάτ, κεφάλι πέτρινο, κλούβιο γεμάτο άπό πείσμα 
άράπικο. Νά προχτές πάλι παράγγειλε στήν Γαλλία τοϋ 
Παρισιοϋ 100 χιλιάδες πουκάμισα στρατιωτικά, (φαίνεται νά 
έ'χγ, σκοπό νά ντύνγ τήν εφεδρεία μόνο μέ πουκαμίσαις σάν 
τοΰς αρχαίους Ιλληνας), ένώ εδώ οί έργοστασιάρχαις τοϋ Πε
ραία προσφέρθηκαν νά τοΰ τά κάνουν μέ τήν ϊδ ια  τιμή καί 
στερεώτερα. ’Ιδού ί; προστασία τοϋ ντόπιου έμ.πορίου, τής 
εγχωρίου βιομηχανία;. "Επειτα έχε ι; καί τόν φί>ον Γλύκα 
άπό τήν Σύρα νά ξελαρυγκιάζεται γ ια τ ί δέν γράφομε γιά  
τήν εγχώριο βιομηχανία νά τήν προστατέψω ή κυβέρνησις.

Τί νά γράψωμε άδερφέ, ποϋ αΰτός εϊνα ι τοϋρκος. Πέρνει 
από λόγια νομίζετε;

’Ορίστε, κύριοι έμποροι τοϋ Περαία μέ της παπαρδέλαις 
5*ς π .ιά  προστασία ΰστεοα άπό δσαις άνοησίαις τοΰπατε 
ca ; δίνει στό εμπόριό σας ό Τρικούπη; σας.

Εις τό’Αναβρυτήριον προχτές άπόξω άπό τό κατάστημα τοϋ 
Κ ϊρχπατέα έδάγκωσε ένα σκυλί σάν λυσσασμένο ένα νοικο
κύρη τόν Α. Νάκον στό ποδάρι κα ί πήγε στόν γιατρό καί τόν 
‘καυτηρίασε καί έχει δαγκωμένους καί άλλους πολλούς. Λοι
μόν, κυρία, άστυνομία, επειδή δέν έχομε σκοπό νά μας φαν 
τα σκυλιά ζωντανούς, πιάστε το, άλλοιώ ; Θά τό σκοτώσωμε 
/.αί Οά βροϋμε καί μέ τό δίκαιό μας τόν μπελά. μας.

Ό  πολίτης Σ. Φωτόπουλος έδωσε τήν άδεια ·τήν Πίστη 
του ποϋ τήν είχε στό κρεββάτι του στό πλά ϊ, νά πάν) πρός 
°^ρος της στνίς 6 τό πρωί. Σηκώθηκε λοιπόν καί άνοιξε τήν 
~^ρτα τοϋ σπιτιού του, καί δτι έκανε τά δ τ«  του τό κουτα-

βάκι, ήγουν τό σκυλάκι του, ‘/ραπ τό γραπόνει ό άρπαχτό- 
σκυλος. Πλήρωσε 1,50 καί τό πήρε. Τήν άλλη μέρα γλυκά
θηκε ό σκυλολόγος καί π ά ) ι τοϋ τό γράπωσε καί πάλ ι τοϋ 
πλήρωσε 1,50 γιά  νά τό ξαναπάρ·/). Τώρα μάς λέει, έν τω  
δικαίω του, ό πολίτης αΰτός, δέν ανοίγει τά στραβά της ή 
αστυνομία. νά πιάν.νι τά άδέσποτα μαντρόσκυλα, μόνο ρίχνε
τα ι στά κουτάβια ποϋ τά βγάζουν οί νοικοκυρέοι νά κάνουν 
μπροστά στή μπόρτα τους τσ ίτσα . Καί σέ τοιρύτη περίστασι 
τής περίπτωσις γ ια τ ί δέν πιάνουν καί κείνους ποΰ κατουροϋν 
στούς δρόμους ;

Σηιι. Πα.Ι. Υ π ά ρ ξε ι νόμος περί σύλληψις τών κατουροδρο- 
μώντων άλλά ποιός τόν εφαρμόζει. Τά δέ μικρά σκυλιά τά 
πιάνουν έξεπέτη £ες οί σκυλολόγοι γιά  νά τραβοΰν τό κολό- 
κούρο, γ ια τ ί άπό τά  άδέσποτα τ ί θά.πάρουν, τ ’ άφίνουν νά 
μάς φαν ζωντανούς. Ή  άστυνομία ά ; λάβη τά μέτρα της.

Μεθαύριο τήν -Δευτέρα γ ίνετα ι ή δίκη ή περιβόητος τοΰ 
Λεβίδη, δτι τάχα  εξύβρισε τό κουβέρνο. Είναι πολλή περίερ
γο; αΰτή ή δίκη, διότι ό Λεβίδη; ώς σύμβουλος τοϋ δήμου, 
καί υπερασπίζοντας τά συμφέροντα τοΰ δήμου, κατηγοράται 
διά περί λέξεων καί φράσεων, ένώ τά πράγματα φωνάζουν 
πώ ; κα ταπ ιέζετα ι ό δήμος. Τήν υπεράσπισί του άνάλαβε καί 
καί μοναχός του καί δλος δικηγορικό; σύλλογος. ’Ελάτε τήν 
δευτέρα νά δοΰμε τ ί θά γίν/ι- Τά καθέκαστα τής ΰπόθεσις θά 
σάς τή γράψω μεθαύριο γ ιά  νά ηναι φρέσκα καί γιά  νά ξέ-> 
ρετε περί τίνος πρόκειται. Ε ίπα.

Κυρ επιστάτη τοΰ φαναριοϋ τώ ν Κυθήρων, ήγουν Παρίση, 
πρώτον νά μάς κάνγ,ς τήν χάρι νά μή λιγοστεύ/,ς τό λάδι 
τοΰ φαναριοϋ, καί δεύτερο νά μή πειράζν,ς τά κορίτσα ποΐ» 
πηγαίνουν γ ιά  δουλειά του; κτλ . γαϊδούρι καί σύ οξ(ο άπό 
έλόγου σου. Τ . Τ .

Μ άς'γράφουν γιά  τό Πτωχοκομεϊο πολλά δργια, άλλά ί -  
στωντας μέ τό νά μ.ήν εχνι υπογραφή τό γράμμα τό κατού-



ρησε καί αΰτά τό γατάκ ι μου. Είναι βλέπετε ίτ ά  τ ί , ;  έπιθε- 
ωρήσεως τών άνυπογράφων γραμμάτων τών επιστολών, δυνά- 

, μει τοΰ νόμου ΠΥΣΒΙΤ, άλά Τρικούπη.

' 7
Ό  Κωστής μας ό Πλατούτσας θριαμβεύει στό "Αργος. Οϊ 

«χυμπολΐτές του τόν επισκέπτονται σάν νά ίν α ι  υπουργός. Καί 
ε γ ουν δίκαιο, διότι αΰτός ό άνθρωπος δέν είναι άνθρωπος άλλά 
Οηριάνθρωπος, άφοϋ χάριν φιλανθρωπίας καί φιλοπατρίας ση- 
καιθηκε καί πήγε σ ;ή  Σμύρνη νά άθωώσνι δύο άδίκως κατηγο
ρουμένους Άργείους που τοΰς κρατούν στή φυλακή γιά  λτνττάς, 
εστωντας μέ τό νά τοΰς πήραν άλλους ά ντ ’ άλλων. Φαντά- 
σθήτε πλέον ποΰ έφτασε ώς τήν Πόλι καί παρουσιάστηκε καί 
στάν Βεζύρη. Τέτοιους άνθρώπους δσο καί άν τοΰς έποίινέσϊΐ 
τ ινάς ο; έπαινοι είναι κατώτεροι άπό τήν άξία του; τήν ά- 
τομική. Γειά σου, ΙΙλατοΰτσα καί νά μάς ζήστ,ς.

8
’ Από τόν Πύργο τή ; Μαύρης θάλασσα; μάς γράφουν πώς j 

εκεί σύστησαν οί ρωμνοί άπό ’δώ καί Ιξ μήνας ένα σύλλογο j 
γ ιά  νά φροντίζνι γ ιά  τήν πρόοδο τών σχολείων καί τά λοιπά. ! 
Ά π ό  δώ λοιπόν καί τρεις μήνας βγάναν ενα πρόεδρο Δημ. I 
Χαραλ^μπους ό όποιος είναι ένας άμεριμνομέριμνος ·/*I γιά  
τ ίποτα  δεν φροντίζει, παρά μόνο πώς ξύνει τή μύτη του. 
Π ιλΰ  καλά. ΤΙ παραπονάστε τώρα ; ΙΙοιός σά; είπε νά τόν 
κάνετε πρόεδρο ; Δέν τόν βγάζατε καλλίτερα πρόεδρο τών 
γαδάρων τέτοιος γάδαρος ποΰ είνα ι, καί είστε.

9
Κυρά Ά γ γέλ ικ α  χήρα ποΰ κατοικάς στόν μαχαλά τοΰ Φα- 

■σουλά τής Σμύρνης καί σΰ κυρία Στασία ή φιλινάδα τη ; νά 
ησυχάσετε καί νά μήν ένοχλάτε μέ τά ξεμπουρδαλιάσματά 
σας τή γειτονιά , γ ια τ ί ή γειτονιά , δέν έχει τό κέφι σας. Α ί, 
τώρα πάλι σείς νοικοκυράδε; γυναίκες ξαναξεμωβαθήκατε ; 
‘ Ησυχάσετε γ ια τ ί λένε μερικοί μασκαράδες πώ ; θά σά; βά- 
νουν στόν Παλιάνθρωπο καί είναι περί διά ντροπή;.

10
Νχ καί Σμυρναίικα παπαδίστικα . *0 άρχιεπίσκοπος Χχ~ 

τζ ίν  τώ ν άρμένιδων, άρραβώνιασε ένα κορίτσι 9 /ρονών μ ’ένα 
κρεμανταλά καί ό'ταν έγινε 13— 17 χρονών καί βγήκε άπό 
τό σχολειό ή/ελαν μέ τ^ ζόρι νά τό παντρέψουν. Τό κοαίτσι 
έκλα ιγε καί φιλοΰσε τά πόδια τών παπάδων καί τοΰ δεσπότη, 
δ τ ι δέν θέλει τόν άνδρα π<ΰ χωρίς νά τάν ξέρ-ij ήθελαν νά 
τής δόσουν καί κείνοι χασκογελοΰσαν, ό δέ παπάς Κυρ-άκο; 
ΙΙεκμεζιάν έβανε δυό τρεϊ; καλεσμένου; τοΰ σκοινιού- καί τ ί 
νομίζετε πώς έκαναν ; Έ π ια σα ν τό κορίτσι μέ τό στανιό 
γ ια τ ί έκανε σάν θηρίο καί τό βαστοϋσαν καί τό ξεπαρθένεψε 
ό γαμπρός. Σωστός ρουφιανόπαπας. Πριν δέ τό παντρέψουν 
τό κορίτσι είχε καταφύγει στό σπίτι ένοΰ; παπά προτεστάν- 
του καί πήγε καί τό πήρε ό άγριος επίσκοπος μέ κχμμιά 150 
ξυπόλυτους καλντερίμ τσελεπίδες.

Τέλος πάντων γ ι ’ αΰτό τόν βίαιο γάμο έγινε μεγάλο; λ ί 
γος στή Σμύρνη καί στνίς εφημερίδες, έγώ δέν έχω τίτη τα  
άλλο νά προσθέσω παρά ό'σα Ιγράψαμε πώς τά ίερατεΐόν δλνΟ 

.εν  γέ/ει, όχι μόνο τό δικό μας, κατάντησε έξωλέστατο κχί 
ιτροωλέστατο. Ά κούτε κεΐ παπάδες νά στεφανώνουν μέ τό 
ζόρι τά ορφανά κορίτσα. Οΰ νά χχθήτε κτήνη· Τί λε ; βρέ 
ηθικολόγε τή ; Σμύρνης ; Αΰτός ό βίαιος γάμο; συνέβηκε προ 
ημερών άλλά έγώ σήμερα έτυχε ν’ άνοίξω τό γράμμα.

11
Μάς γράφουν άπό τον Πύργο πώς κατώρθωσαν τέλο ; πάν- 

π-ων νά ξετινάξουν άπό τά σβέρκο του; τόν άγριάνθρωπο γυ
μνασιάρχη Πλούταρχο Παπαϊάννου καί νά τόν φορτώσουν στό 
σβέρκο τών Α ιγια ίων. Καί θά μά ; ρωτήσετε τ ι έκανε πάλι 
αΰτός ; Ά ,  τ ίποτα , άπεναντίας μάλιστα έφάνηκε πολΰ αΰ- 
<ττηρός εις τό καθήκον του, διότι άπό 160 μαθητά; τοΰ γυ 

μνασίου προβίβασε πόσους νομίζετε ; Μόνον 15, τοΰς άλλου. 
145 μαθητάς τοΰς θέρισε σάν χολέρα Τό νά άδικήστι, κύριο 
ένας δάσκαλος ένα μαθητή ικανά καί νά μή τάν ποοβιβάσι 
είναι ένα σωστά κακούργημα, διότι τού τρώει άδικα ένα ypovj 
τής ζωή; του, φαντασθήτε λοιπόν ν’ άδικήστρ 145, είναι σά» 
νά μαχαίρωσε 145 ανθρώπου; καί τοΰς άφησε £να χρόνο στό 
κρεββάτι. "Οσο δέ καί άν πάρωμε τοΰ; μαθητάς τοΰ γυμνά- 
σίου Πύργου μπούφους, ποτέ δέν μπορούσε άπά 160 νά βγούν 
μόνο 16 έξυπνοι. Τέλος πάντων ά ; τάν π/ργ| κα· τά Αίγιον 
καί ά ; δοκιμάσουν κ ’έκεΐ οί μαθηταί καί καθηγηταί καί πολί- 
τ ε ; ,  τήν δρακόντειο αΰστηρότητά του.

12
Από τάν Περαία καί λίαν μάλιστα κατεπεϊγον. Παοακα- 

λά τα ι ή άξιότιμο; κυρία πού κατοικά εκεί στή Τρούμπα καί 
κολλητά στό ξενοδοχείο ό «Π ειραιεΰς», νά πληρώσνι τή δοίιλ* 
της ό'σα τής καθυστερά, γ ια τ ί τήν δούλεψε σάν σκλάβα, 
καί ήθελε μάλιστα νά έρθη ή ίδια νά μοΰ τό πή άλλά ντρέ
πετα ι. Φαντασθήτε πλέον τ ί ντροπαλοκόριτσο ποΰ είναι. Μή 
ντρέπεσαι κορίτσι μου, μή ντρέπεσαι, αΰτά δέν είναι πράγ- 
ματα περί διά ντροπής. Τό δίκαιό σου γυρεύεις,- τ ί θά πή. 
Ά  μπά, αΰτή τήν κυρία σου, πρέπει τά χωρίς άλλο νά τήν 
βάνωμε στό φύλλο. Καί είναι λόγος ; Έ λ α  λοιπόν νά μοΰ 
τά πτ,ς καϋμένη καί σΰ καί δέν θά σέ φάγο>.

13
Ό  κΰρ δάσκαλος τοΰ πιάνου Φρίμ χρουστά λέει σέ μιά μο

δίστρα ράπτρια 85 φράγκα κα ’ όχι μόνο δέν τής τά πληρώ
νει άλλά τήν έβρισε καί παλγοελληνίδα. Αΰτά πλέον δεν δπι- 
φέρεται. Καί γιά  νά τά γράψωμε δπως πρέπνι άς έρθνι ή ίδα  
νά μάς τά πί), γ ια τ ί έτσι κουτουροΰ παζάρ δέν πάμε, καί 
αΰτά άκόμα τώρα ποΰ γράφομε είναι δλα ψέμματα, καί α
λήθεια άν ^ναι.

14
Πρός τάν κατάδικον τοΰ Μεντρεσέ. Κ. Φ. Αΰτά ποΰ μά; 

γράφεις δέν τά γράφομε, γ ια τ ί κακόμοιρε θά σέ ψοφήσουν. 
Ά ν  επιμένϊΐς όμως ξαναγράψετα γιά  νά νύψω εγώ τά ; χεΐρα;.
Επειτα δά τώρα πάφτηκαν ούλοι οί έπ ιστάταις.

15
Βρε σεΐ;, έσεις πρέπει νά ήστε ζώα κτήνη, παλτ,άνθρώποι 

τέλος πάντω ν, βρέ χ ιλιάκις φοραίς δέν είπαμε νά γράφετ: 
λ.ιγα ; Κάθε ένα σας γράφει καί άπά ένα γράμμα μπρά; καί 
πίσω, καί στό περιθώριο άκόμα. Ά μ  τ ί νομίζετε πώς μόνο 
ένοΰς γράμμα υπάρχει, ?, μπάς καί νομίζετε πώς τά πατσα- 
βουράκι μ α ; είναι κανένας A icoroc, ποΰ άπό τά πολλά ποΰχει 
μεσα καί σπουδαία συχένεταί τ ίνα ; νά τάν πιάσνι στό χέρι 
καί τόν όιαβάζουν μόνον οί διορθωταί του, έξ άνάγκης, έτσι 
θέλετε νά καταντήσομε καί μεΐς, δηλαδή χειρότοροι καί άπό 
τόν Αίχ'ύνα, τό πουλημένο κρέας τών χρυσογαδάρον ;

Προσέξετε καλά , κΰρ συντά/τε; τοΰ Λ ίώ ιοί', νά μή μετα- 
χειριστήτε άλλη φορά τήν λέξι =  ρνπη/,(ηφ/ιφι-χίς έφημεοίϋΐς 
=  διότι μπορώ νά σά; βγάνω στά φώρα δλους τοΰς ρν.χοιχ 
τή βρώμες καί δυσωδείαΐς. Είναι κάμποσος καιρός ποΰ μέ 
πειράζεται μέ πλάγιο τρόπο, άλλά θαρρώ πώς κάμμιά ’μέοα, 
άν βρεθώ στά δαιμόνια μου δέν ξέρω τί ρεζιλίκι μπορεί νά 
σάς γίνγι.

Βρέ γαϊδούρια επειδή τά παιδιά φωνάζουν ό Πα.Ιτ, ir fipa - 
jzcc Af ur  στο δρομο έγώ σά; φταίω ; Το κάνουν χάριν συν
τομ ία ;, ά ν τ ί; νά φωνάζουν ό Παλιάνθρωπος χκέ ό Αιών, 
τάν κάνουν μέ τήν άφχίρεσι τού κ κ ΐ  Παλιάνθρωπος δπως καί 
fvat. Νά μή μέ πειράζετε οΰτε τά πλάγ ια  οΰτε τά πισινά 
μου, γ ια τ ί κ ’ έγώ δέν ξέρω άν τά ξεφωράρω δλα.

16Ki p i s  IT i . iy a r fy  c : τ .  Πάλι άρχίζεις νά μάς τό παίζ/,ς τά 
παιχνίδ ι χ,χι θέλϊΐς λάου λάου νά μάς χαραμοφάς τήν υπο-
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φυλλίδα τής Μαρουδίτσας, καί μάς γεμ ίζεις τά φύλλο μέ 
τοΰς παπάδες καί άς έχν,ς καί δίκαιο έμεΐς εμείς τήν θέλομε 
τήν Μαρουδίτσα, τ ί μάς άφησες άπάνω στή γλύκα νά μά ; 
τήν κόβει;. Πολλά κορίτσα ποΰ δέν μπορούμε νά σοΰ βά
νωμε τά όνόματά μας σάν κορίτσα ποΰ είμαστε. Καί π ώ ; δέν 
μά; έκανει προχτές στά Δαφνί μ ,π ρ ο ύ φ .

Σ . Π. Ά π ά  μεθαύριο θά σάς τήν βάζω τα χτ ικά , διότι 
είπαμε πώς σήμερα έχομ? επιστολών τά άνάγνωσμα. Τά ξέρω 
γώ πώ ; σιϊς θέλετε νά σάς στή βάζω ταχτικά  τήν υπυφυλ- 
λ ίδ α , άλλά ρωτάτε καί μένα άν έχω κέφι ;

17 .....
Ά π ά  τήν Σμύρνη μάς γράφουν πώς ένας άπά τά Τσερίγο 

άγόρασε άπά τήν τούρκικη κυβέρνησι ένα άλόνι πού είναι στά 
φαρδί σοκάκι καί τώρα παιδεύει δλους τοΰ; Τσιριγόται; τά 
προξενείο μ α ; καί πρά πάντων ό διαρμηνέα; γ ια τ ί άφάνησαν 
τάν σπόρο τών Τσιριγωτών Καί γ ια τ ί δλα αΰτά ; Ξέρω κ ’ 
εγώ . Νά έτσι μάς τά γράφουν καί έτσι σάς τά γράφω, γιά  
νά φουρκισθήτε καί σεΐ; λίγο . Καί κάνει κάμμιά φορά καί 
κάνένα πα ιδ ί χο>ρί; άντρα, (αΰτά είναι ψέμματα, χωρί; άντρα 
παιδί* ποτέ δέν γ ίνετα ι) , καί άκόμα καί ή μητέρα γενάει 
χωρί; άντρα καί τό όνομά τη ; είναι Π αναγιώτα Σ. . . . καί 
δ/,λαδή νά σάς πάρϊΐ ό διάολο; ποΰ μοΰ σπάζετε τά κεφάλι, 
μ ’ α ΰτα ί; τ ί ί ; άρε; μάρ?.; κουκουνάρες.

18
Νά τ ί μάς γράφουν άπά τήν Ά στραμ ιγγ ίλα  (μωρέ όνομα) 

τής Φιλ'.ππούπολις, πώς ό καπελογδάρτης ήγουν καπελοφτειά- 
στης Β. Μιχαλίδης κάθε σκόλη βγαίνει στόν κάμπο κα ί στί- 
νει ξόβεργες καί καταστρέφει χ ιλ . πουλειά,νά τνίς προοάλλαις 
Ιπ ιασε 105 περδίκια, 200 κιρκινέζα καί 150 όρτίκια$ καί 
οαντασθήτε π ίσα θά ί/ γ  πιασμένα ώς ποΰ νά φτάσ/ι τό 
γράμμα εδώ, καί δέν σώνει αΰτά, άλλά ό μασκαράς τά ψίνει 
καί τά μοιράζει στόν κόσμο. Τώρα θά πήτε καί τ ί μάς τά 
γράφουν αΰτά ;

Ν ά ,γιατ ί δέν άφίνει νά βροΰν κυνήγι καί οί κυνηγοί,φαντά- 
σΟήτε λοιπόν τήν φούρκα τους. Ά μ  έσΰ κυρά δημαρχία τής 
Φ ιλιππούπολιςπώς δέν τόν συμμαζεύ/ιςαΰτόν τάν πτεινομ^όγια; 
θ ά  στείλωμε αΰτοϋ τάν πτεινόφιλο μα ; ’Αφεντούλη νά τόν 
■γδάρτ, ζωντανά κα ί νά τόν κολλήστ, ισοβίως άπάνω στ^ς ξό
βεργες. Τοΰ διαόλου τά κενέφι.
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Πρά ημερών είχε πάει στή Κέρκυρα ένα βαποράκι άπό τήν 

Πόλι μέσα στό όποιο ήτανε πλοίαρχος καί μηχανικός ένας 
νέος 20 χρονών, ένας δέ άλλος μέ τά μούσι έμπαινε μέσα 
στά βαποράκι καί τυραννοΰσε αΰτάν τόν νέο ώς ποΰ τοΰσωασε 
τά μούτρα. Τά βαποράκι τώρα έφυγε, αΰτός δε ποϋ τυραν
νοΰσε τόν νέο ήτανε άδερφός του, άδελφοφάγος δηλαδή. Τώρα 
τί μυττήριο κούφτεται μέσα σ’ αΰτή τήν άδελφοφαγία θά μάς 
τίί γράψουν λέει κατόπι. Ά μ  τότε ήτον περιτά νά μά ; 
γράψετε αΰτά κ ’ έγώ κου ιός ποΰ τ ίγρ α ψ α .

Βουκουρέσ-.ιον. Α ξ ιό τιμ ε Παλιάνθρωπε· 'Η  παλτ,ανθρωπική 
•σου φήμη έπεκτεινομένη όσημέραι ένεκα τών παλνιανθρωπικών 
άθλων σου έφθασε καί μέχρις ήμών, ο ϊτινε; θαυμάζοντες τό 
υψο; τή ; Π αλιανθρωπιά; σου σπεύδομεν νά σοί προσφέρωμεν 
τό θυμίαμα τής άγάπης μας τού σεβασμού μας καί τή ; ό)/η- 
λής πρός τήν παλιανθρωπιάν σου άφωσιώσεως. Ααβε λοιπόν 
προσφιλέστατε παλιάνθρωπε μίαν συνδρομήν έσωκλείστως καί 
στέλνε τόν φιλάνθρωπον Παλιάνθρωπον πρός Strata Batistea
Ν". 15.

Σημ. ΠαΛ. Φ αίνεται ό άξιότιμος αΰτός κύριος άπά τήν 
αγάπη  πού μάς έχει κα ί ώς ποΰ νά μάς έκφράσει τά εΰγενή 
αίσθήματά το» ξέχασε νά βάνη καί τήν συνδρομή του μέσα 
στό γράμμα όπως γράφιρ- "Ετσι μέ εκφράσεις αισθημάτων

καί χωρίς παράδες γίνομαι κ ’ εγώ συνδρομητής σ’ δλαις τής: 
έφημερίδες το ύκ ισ μ ιυ . Καλά κοροϊδιλίκι κ ι’ αΰτό.
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Βρέ κΰρ δήμαρχε τής Λίμνης τής Χαλκίδας ποΰ είξερες νά 

κοροϊδεύιρς τοΰς συνδημό τας σου πώς άμα ποϋ βγνϊς δήμαρ
χος ·θά τούς έφερνες νερά μέ συντριβάνια καί δέν άξιώθηκες 
νά τοΰς φέριρ ς ουτε μιά τρούμπα μόνο κουβαλούν η γυναίκες 
των νερό μέ τάν ώμο. Α ΰταίς είναι βρέ, ή υποσχέσεις σου ; 
Ζώον, δίΛουν, καρακάξα, τετράποδον, βλαχοδήμαρχε τέλος 
πάντων. "Ετσι βρέ κοροϊδεύουν; Πάρε τά μούτρα σου νά ξα- 
ναβάνγ,ς κάλπη καί τά λέμε. Λ ιμνιώτικο γαϊδούρι. Μάς 
φούρκισες πλέον καί μάς κάν/ις νά μή ξέρωμε τ ί νά σοΰ πούμε 
άλλά άπό δσα καί άν σοΰ πούμε, ένα σου, κ ’ ένας μας κα ί 
ένα σου παραπάνω.
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Κύριε Παλιάνθρωπε. "Ηρθαμε στόν Περαία, και μάς είπε 

ό Παπαδάκης πώς έφυγες στή Πάτρα καί νά μάς πληρώσνις 
τά 35 φρ. πού σέ φέραμε άπά τή Σμύρνη, καί πές κεινοϋ ποϋ 
έχει τό καφενεΐον ό Πα.1τ)άίθ(·ωποςγ νά μήν ήναι παλιάνθρω 
πος καί μά ; πουλά ένα γρόα τήν ρ-αστύχα, για-Λ θά τοϋ 
τά κάνωμε κάμμιά βραδυά δλα θάλασσα.

Λ . Αημητρίου σμυρναΐος.
Σ  η μ . ΠαΛ. Τ ί λές άνθρωπε τοϋ θεού ; Μεθυσμένος είσαι ; 

έμένα φέρατε άπό τή Σμύρνη καί μοϋ πληρώσατε καί τάν 
ναϋλο ; Βρέ ποιάς σάς κορόϊδεψε καί πέρασε γιά Π αλιάνθρω
πος καί τόν κουβαλήσατε άναυλα ; Φτοϋ νά πάρη ό διάο- 
λος τόν διάολο. Άκοϋς έκεΐ νά ταξειδεύουν άναυλα άλλοι 
περνώντας γ ιά  παλγ,άνθρώποι ; Κρίμα ποΰ δέν σάς έκαναν 
καί καβάλα στό σβέρκο. Καί έπειτα  άφοϋ είμουνα στή Π ά
τρα πώς μέ φέρατε σείς άπά τή Σμύνη ; Οΰξ<υ.
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ΙΙρός τόν διευθυντή τής Α στυνομίας, νά στείλνις γρήγορα 

νά πιάσνις τήν Κατήν* Π......................................ποϋ είναι στά ξε
νοδοχείο τής Βιέννης, διότι γέμισε τάν κόσμο άσθένειαις φο- 
βεραίς καί τρομεραίς καί κείνοι πού τήν έπαθαν στενάζουν 
τώρα φριχτά. Τί πράγματα είναι αΰτά ; Σάς παραπονεύτηκαν 
χ ιλιάκις φοραίς καί αγρόν τοϋ περιβολιού εντός τοϋ μπαξέ 
της άγοράσατε. Σ τείλε τόν φίλο Γούζαρη γρήγορα νά τήν 
τσακιόσνι άπά τ ’ αΰτί πρίν κρυφτή, καί υπάρχει καί υπο
γραφή.

24
Ά π ό  τήν Πόλι. Α γ α π η τέ  μας βαθυσεβάστως σε άσπαζό- 

μεθα καί χωρίς νά σέ γνωρίζωμε σε άγαπήσαμε σάν τ-ήν καλή 
ρετσίνα.

Βρέ άδερφέ, κοιμάσαι καί δέν ρίχνεις καί ένα μάτι εδώ 
δξω νά δής τ ί γινόμαστε έμεΐς οί "Έλληνες ; Έ νώ ουτε οί 
χαμάλιδες κάνενοΰς άλλου κράτους δέν πληρώνουν φόρο στή 
Δημαρχία, εμάς μάς στρίμοξαν, κα ί άμα ποϋ δέν πληρώσωμε 
μάς στέλνει δυό δημαρχικούς κλητήρας καί μάς κάνουν σπόρκο 
τά μαγαζά καί δέν άφίνουν κανέναν άνθρωπο οΰτε νά μπίί 
οΰτε νά βγή. Μάς πέθαναν.

Πάμε στόν πρόξενο καί τού τά λέμε, καί μάς λέει μή πλη- 
ροίσετε, τοϋ λέμε πώς μά ; πλ'.κάρουν τά μ α γα ζά ,= Α Ϊ, τότε, 
μά ; λέει πληρώσετε. Τί κατάστασ ι; είναι αΰτή, θά καταν
τήσομε νά πολιτογραφηθοϋμε μαλτέζοι.

Σ η ιι ΠαΛ. Ή  καλλιτέρα δουλειά ποϋ θά κάνετε είναι 
αΰτή, διότι ό Τρικούπης μας καταγινόμενος εις τό πάτο τής 
θάλασσας πώς νά μάς φτειάσ·/) τά  θωρακωτά, γιά  νά κυριέψν! 
τήν Ά βυσσινία , στραβώθηκε καί δέν βλέπει τά παράπονά 
σας. Καθώ; πάμε θά ντρεπόμαστε καί νά λεγόμαστε πώς ε ί
μαστε "Ελληνες.
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Νέα Ύόρκη Αμερικής. Φ ίλτατέ μας. Πρά ολίγου μάς έ- 

στειλεν έδώ ό Πατριάρχης γιά  Ιλληνα παπά ένα άγγλο I. G-
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H alherly. Τοέξαμε λοιπον ολοι εδώ οί έλληνες καί τόν άγ- 
καλιαστήκαμε σάν πατέρα άλλά τ ί νά δούμε. Ό  ψευτόπα-

κριστινοί γκαπάτεμ ι σικός χεα πάν =  (Αυτά ό'χι μασόνικα, 
άλλά οΰτε άλά μπουρνέζικα ό'έν είνα ι, ά ; ήναι πάρα κάτω ). 
Μά ς έκανε ρεζίλιδες σέ δλαις τής εφημερίδες της Νέας 'Γόρ- 
κης δτι εμείς οί έλληνες δέν είμαστε ίκανοί νά τόν διατηρή- 
σωμε. Τήν πρώτη Κυριακή ποΰ έλειτούργησε έμάζεψε 28 τάλ- 
λαρα ήγουν σου 140 φρ.’ καί δέν έμεινε εΰ/αριστημένος. ("Ε 
χει όίκαιο, έπρεπε νά τοϋ Χάσετε καί τά βρακιά σ α ς ^ ’Αφοΰ 
τόν εΐόαμε πώς είναι τέτοιον ζώον άχάρ'στον και παπαδό- 
τραγος υβριστής [/.ας, άποφασίσαμε τήν δεύτερη Κυριακή νά 
μή πάμε στήν έκκλησά κάνένας μας παρά μόνο τέσσερο'ς.

τοί νά μας άλλαξοπιοτήσουν. Αά£ε καί τής εφημερίδες ποΰ 
μάς βρίζει. '/'.ύά{%οΐΎ π ο .ί. ΐα ι ύπογγαφαί.

Σ ημ . Πα.Ι. Βρέ ζώα, δέν ξέρετε πώς Πατριάρχη; δέν ΰπάρ. 
χ ει ; At λοιπόν πηγαίνετε νά κάνετε τά παράπονά σας στόν 
Κ ατη, ή καλλίτερα τσακόστε τον κα ί άλλάξετέ του τόν Θεό 
στό ξύλο, ό'πως έμεϊς έδώ τόν ΙΙαπαΣκληοό. Τ*. άλλο νά σάς 
ποΰαε.

Μ έθυσε άπό τούς, φόρους τών μ,ούστων κ ι’ αΰτός.

23

όεν ητο άγαλμα άλλά μάρμαρο σκαλιστό παριστάνοντας 
'Ηρακλή. Ό χ ι Γιάννης άλλά Γ ιαννάνης. Καί δέν τόδωσε 

αΰτός άλλά τό πήρε ό μουφτής καί τό πήγε στό Κάστρο. Καί 
γ ια τ ί  νά τό δώσνις, βλάκα, άφοϋ αΰτά άνήκουν στή; δημαρ- 
χ ία ις ; Τώρα ίσως θά απορήσετε γ ια τ ί νά άπαντήση σέ ιτα 
λική εφημερίδα καί όχι σέ ελληνική. Ά πλούστατο . Φοβήθηκε 
μ-πάς καί μάθουν ό'λοι οί Έ λληνες τήν βλακεία του. Τό πήρε, 
λέει ό Μουφτής, Μουφτής νά γίνγ,ς, μπούφο σΰ, ποϋ άοησες 
νά πάρουν τό άγαλμα οί Τούρκοι εναντίου τού οθωμανικού 
δικαίου, (δέν θά σοϋ τό μάθω δά καί αΰτό έγώ ) πού λέει 
οτι δσαις άρχαιότητες βρίσκονται σέ μιά πολιτεία μένουν 
έκεϊ εκτός άν τής πάρνι ή κυβέρνησις κ α τ ’ εΰθεϊαν. Οΰξω νά 
χαθίίς κα ί σΰ κα ί ό Μουφτής.

24
Κΰρ Π αναγιώτη Καστρίτη καί Δ. Κατσαούλη, ποϋ είστε 

στής μεγάλαις ταβέρνες παντρεμμένοι άνθρωποι δέν ντρέπε
στε ν̂ά πειράζετε τά κορίτσα ; Θά πήτε πώς τό κάνετε χω 
ρατά έτσι γιά  νά τά πειράζετε. Μά νά εκείνα ποϋ δέν ση
κώνουν χωρατά. Μοϋ λέν μάλιστα νά σάς Λ Si, πώς θά σάς 
μπαγλαρώσουν κάμμιά ώρα μέ κανένα εΰσεβή παλούκι τού 
Καζάζη, άλλά, αΰτό δέν μπορώ νά τό γράψω, γ ια τ ί είναι 
χκτός τοϋ αντικειμένου τών υποκειμένων τών γυναικών.
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Ο τελωνοφύλακας τοϋ Περαία, Γιάννης Α ίτσας, γδύνει 

λέει τρΰς χαμάλιδες τοϋ τελωνείου καί άκόμα είναι καί έ'νας 
μέγας σουφροποιός, καί ζύγισε μιά μέρα μιά μπάλα G00 Οκά
δες ένους εμπόρου καί την εΰγανε αντίς μόνο γιά  τρακόσαις, 
afoU τα ειχε μαγειρεψει με τόν έμπορα, καί τέλος πάντων 
είναι αγανακτισμένοι ό'λοι εναντίον του εις τό τελωνεϊον, καί

άναξια λόγου, διότι δλ/ι ή ράτσα τών τελωνοφυλάκων είναι 
μιά ράτσα καί. άπό τής παστρικαίς .μάλιστα ράτσαις ποϋ άπό 
όπου καί αν τοΰς πιάση τινάς λεοόνεται.
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Έ νας άθλιος μέ βρίζει πάλι χτές, χωρίς νά έχτι κάμμιά ά- 

φορμή έναντίον μου σέ μιά εφημερίδα. Δέν φταίει αΰτός, γ ια τ ί 
είναι βλάκας, δσο εκείνοι ποϋ τόν βάζουν νά μέ βρίζν;. Βρί
ζετε, άθλιοι, νά ξεθυμάνετε, βρίζετε, γιά νά μή σκάσετε, καί 
ξέρετέ το τούτο καλά, δτι δσο μέ βρίζετε τόση τιμή μοϋ δί
νετε περισσότερη, διότι δ κόσμος πλέον γνωρίζει ποιος έγώ 
κα ί ποϊοι σεϊς οί ©αϋλοι ΰβριστέ μου. "Αθλιοι, ελάτε νά σάς 
έλεήσω.

Ο  σκατοφάγος ποΰ οας εβανε φόρους ατό κρασί» 

ϋ ν ε ι

κοντά στο σ π *π  τοΰ πρώην δημάρχου Παναγή Κυριάκού καί 
άκριβώς άπάνο) στή γωνία άνοιξαν οί αδελφοί Φύτιζα άπο- 
θήκη άπό γαλλικα ίς καί τής Φράντζας λάμπαις. Έ χουν γ ια - 
λικά ποϋ ίέ ν  σπάζουν ποτέ, παρά μονάχα άμα ποΰ τά ρίξετε 
στής πέτρες, φωτάνε σάν ημέρα τνν νύχτα καί μάλιστα όταν 
τής άνάοετε τήν ’μέρα φωτάνε σ ιν  δυό ώραις νύχτα , φτοϋ, 
λάθος, δυό φοραίς σά τήν ημέρα ήθελα νά π ώ .” ’Έ χει καί 
κατρουλοκάνατα δλα στή φτείν ια , μά σέ μεγάλη φτείνια". Τρέ- 
ξετε ολοι σ αυτο το υαλοεμπορικο καί δποιος τολμήσει νά 
πή πώς δέν ήναι ευχαριστημένος τοϋ πρέπει νά τοϋ χώσουνι 
το κεφάλι μέσα σ’ αυτά τά τελευτα ία  ποϋ ειπαμέ.

Έ κ ε ι
κοντά καί πλησίον στήν Στοά τοϋ Μελά καί εις τό ξενοδο- 
χεΐον τής Ά χ α ία ς καί ’Ή λιδος, υπάρχει ένας καί φωτογρα
φεί στό μηνοΰτο άλά ’Αμερικανικά καί 150 δραχμή” σού λέει 
ό άλλος τά ένιά μούτρα. Τρέξετε γ ια τ ί θά μάς φύγνι καί θά. 
μείνετε ό'λοι άφωτογράφιστοι.

Γ υρ εύο ντα ι
έργάτρια ις ραφτικής γιά  μοδίστρα. Ή  διεύθυνσις στό σπήτί 
μου.

*


