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Οι Βούλγαροι
π ίγ α ν  στή Ξάνθη σέ Ινα χωριό κεΐ κοντά στή Μπόλη καί 
έχοντες έπί κεφαλή; τόν παπά τους μέ μιά ποντύλια ρακί στά 
χέρια έπεσαν σάν αγριάνθρωποι καί έχάλασαν θεμελιόθε* τό 
σχολειό μας σάν νά τοΰς εΰγαζε τά μάτια .

Τά αέσα μέ τά όποια μάς πολεμούν οί βοΰλγαροι είναι δσο 
απάνθρωπα τόσο καί βάρβαρα καί τίποτα άλλο δέν άποδεί- 
χνουν παρά δτι είναι τό μόνο έλεεινό καί εκφαυλισμένο κρά
τος στόν κόσμο, τό όποιο γρήγορα η άργά θά φάη μοναχό του 
τό μοχθηρό κεφάλι του, ποτέ δέ οί εΰγενεΐς λαοί δέν κ α τα 
δέχονται νά προσβάλλουν η καί νά παραβλάφτουν άλλου; δταν 
τοΰς βρίσκουν ξεμοναχιασμένου; καί αδυνάτου; μέσα στά 
κράτη των, είς τά όποΐχ ίσα ίσα πρέπει νά τοΰ; δίνουν πάσα 
προστασία καί συνδρομή, άλλά τό νά μιλά τινάς μέ βουργά- 
ρους καί νά θέλη νά τοΰς διδάξη τί θά πή πολιτισμός είναι 
τό ίδιο σάν νά μιλά πρός τά άλογα ζώα, δπως ηνε καί αΰτοί.

Ά λ λά  θά ίοθη ή ήμέρα κατά τήν όποία θά τοΰ; τά πλη
ρώσωμε δλα μέ τού; τόκους, ΰφθαλμόν άντί οφθαλμού καί 
όδόντα άντί όδόντος. Βαραράκ, βαραράκ.

Φυλακαί
Λάρισσας. Σκεπάσματα είς τά κιούπια ποΰ πίνομε νερά δέν 
έχομε καί πάν καί κατουροΰν τά σκυλιά μέσα. (Μά πώς δ ιά 
ολο άνασκαλόνουν άπάνω στά χείλια  τους) j ένα μπακάλη δέν 
άφίνουν νά έχωμε γ ια τ ί γυρεύουν τραμποΰχο. (Αυτό πλέον κα
τάντησε έλληνtx0 έθιμο χωρίς τά όποιο δεν μπορεί νά γίνη 
κάνένα καλό.) Μισθό έχομε νά πάρωμ* δυό μήνες, (θά  περι
μένετε άκόμη άλλους τόσους.) Τό ψωμί είναι γεμάτο τρίχες 
xal άπό καλαμπόκινο άλεϋρι καί ωμό. (Κι* αΰτό γ ίνετα ι γιά 
νά μή σας πέφτη στό στομάχι καί καλομαθένετε), ό δέ έπι· 
στάτης μας δέ ξέρει νά μοιράση δυό γαϊδουριών άχυρα, καί 
«Ιναι άδικο καί νά ΰποφέρνουν καί οί δυστυχεί; υπόδικοι, έστω 
μέ τό νά μή τελειώνουν τής δίκαις των οί άναχριταί καί 
πολλοί άπ ’ αΰτοΰς είναι ια ί αθώοι. Οί φυλακισμένοι.

Σ . ΓΙα.Ιηαιθ)ΐ. Αΰτά τά γράψαμε χιλιάκις φοραίς άλλά 
«Ιναι σάν νά τά λέμε στά βάθη τής ερήμου. Είπαμε πώς φυ
λακαίς στήν 'Ελλάδα, είναι κάτεργα *αί καταγώγεια  τής

ίεράς έξετάσεως καί ούτε ίά  διορθωθούν ποτέ. Eivat μαρτίί- 
ρολόγιο ν, ΰπομονή λοιπόν ώ ; πού νά βγήτε δξω.

2£ύρα.
Ό  δάσκαλο; τού κεντρικού σχολείου πού έ/ομε ’δώ ό Κο- 

νιδιάρη; δέν έννοά νά πάψη δέρνοντα; τά παιδιά μα ; κα ί 
προχτέ; κόντεψε νά βγάνη ένού; τό μάτι μέ τή μαγκούρα, 

j Καί ναι μέν τ ί μπορεί νά πεσμένη τ ινά ; άπέ ένα σωστόι 
δάσκαλο πού τή μέρα τόν ζουρλένουν τά παιδιά καί τή #- 
χτα ώ ; τά ; δέκα γ ίνετα ι στουπί στή; μ αστίχα ι;, ώστε τό 
πρωί δέν έχει μυαλά τ ί λέει καί τ ί κάνει.

Νά πέσης άπάνω στόν υπουργό, καί νά τάν παρακαλέσης 
νά τάν δ ιορίση εκτιμητή τού ρακιού καί τοϋ οωμνιοϋ καί νά 
τοϋ δώση καί γνώμη γιά τά δασμολόγιο πού θά κάνουν οί 
ταβερναρέοι. ’ Εχω κ’ έγώ παιδί πού «οϋ γράφω αυτά x a l 
φοβούμαι μή μού τό στραβώση κάμμιά ’μέρα. ’Επί τέλους 
άδερφέ άς τάν πάιρ χαί άλλοϋ έμεϊς ώς τώρα χαλοπεράσαμε

"Ε νας πατ/Ιας.
Σ ημ. ΠαΑηανθρ. *Ως πρός τής μαστίχες ποΰ λέτε πώς 

πίνει είναι ψέμματα, διότι τή ; πίνει γιά  δρεξι, ώς πρός δέ τό 
ξύλο, έτσι λέει τό άρχαίο γνωμικά, δτι ό μή δαρείς άνθρω
πος οΰ πεπαίδευται, σώνει νά μή ηκοτώση μόνο κάνένα.

Όπως
σ^άν άρρωστο γνωρίζεται ή άσθένειά του άπά τό σφιγμά καί 
άπά τή γλώσσά του, έτσι καί είς τά έθνη ή κατάστασις των
ί νωρίζεται άπά τήν οικονομική του κατάστασι χαί άπό τή 

ιανοητικιί του άνάπτυξι, ηγουν τήν παιδεία.
Τώρα μέ λ ίγα  λόγια έρχόμαστε νά παρατηρήσωμε σέ ποιά 

κατάστασι βρίσκεται τά έθνο; μα ; καί τί άσθένεια τό δέρν?ι7 
άφού δλοι ομολογούμε πώ ; είναι άρρωστο, πώ ; δλοι πάσχομβ, 
άλλά άπά τ ί δέν μπόρεσε ίκόμα οΰτε ό σοφά; γιατρός κόμης 
Ντέ Κάστρο; νά γνωρίση.

Καταγινόμενο; κ ι’ έγώ άπ ’ έδώ καί 15 χρόνια στή μελέτ* 
αΰτή τή ; ασθένεια; τού έθνους μας ώς εφημερ.δογράφος κ « -  
τώρθωσα τώρα τελευταία νά τήν άνακαλύψω, δπω; ό Δαμ«-



»

.(1 2 ) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

Ο ΝΙΑΝΙΑΡΔΑΚΙΑΣ.

«κηνός τήν ξηροσταφιδομηχανή tou καί δ Γρυΐϊάρης τά υπο
βρύχιο.

*11 ασθένεια λοιπόν ονομάζεται καί είναι καί λέγετα ι A c « -  
•-fQopi ή έξαχρείωβις.

Ά πό αΰτή τήν δυσκολοθεράπευτο καί φοβερή ασθένεια πά
σχει λοιπόν τό έθνος μας ήγουν μας πάσχομε δλοι.

Είναι δέ ή διαφθορά θαναττηφόρος ασθένεια ή όποία σιγά 
« ιγά  καί λίγο λίγο πνίγει καί καταστρέφει τά έθνη ώς κα 
θώς αποδείχνεται άπό τήν Ιστορία δλων τών εθνών χαί πρό 
πάντων καί άπό τή δική μας, διότι τότε μόνο καταστράφηκε 
τό Βυζαντινό μας κράτος άμα ή περιβόητη ώς καί τώρα Βυ
ζαντινή διαφθορά τό έπνιξε.

Έ χ ω  στά χέρια μου χιλιάδες χιλιάδων έπιστολάς τών 
γραμμάτων, άπό τά όποια δέν προφθάνω νά σάς τυπώσω 
στόν Παληάνθρωπο οΰτε τό ένα έκατοστό καί μπορώ νά καφ- 
y -ηθώ πώς γνωρίζω ώς καί τά μικρότερα μυστήρια τής ’Αθή
νας, τά όποια θά σάς γράψω κάμμιά φορά άν δέν ψοφολογήσω 
τώρα γρήγορα καί άφοϋ εννοείται σηκωθώ καί φύγω άπό ’δώ.

Σ’ ούλα τά γράμματα σχεδόν μέσα τίποτα άλλο δέν βλέ
πε». τινάς παρά αιωνίως παράπονα άχρεια μυστήρια καί τε- 
λευταϊον τή ποταπότητα, τόν έξευτελισμό, τή μοχθηρία, τήν 
συκοφαντία καί τήν μικροκεφαλιά ήγουν κουταμάρα ποϋ δέρ
νει τή κοινωνία μας.

Βλέπεις νά σοϋ γεμίζουν κόλαις ολάκερες, γιά νά πή ό 
ένας τοϋ άλλουνοϋ κα'ι ή άλλη τής άλλης της πομπαίς, άν 
καί χιλιάκις γράψαμε πώς ό σκοπός τής έφημεριδογραφίας 
δέν είναι νά βοηθήση τά άτομικά πάθη τοϋ ένούς καί τοϋ 
άλλουνοϋ, άλλά νά ΰψώνη τά φρόνημα τοϋ Λαοϋ χτυπώντας 
τήν διαφθορά, καί οχι να κάθεται νά γράφη τ ΐ κάνει ή δείνα 
χαί δ δείνα; στά σπήτί το>ν καί άλλα μικρόλογα καί άνάξια 
•λόγου πράγματα.

Καί δμως κύριοι άλλοίμονο, οσάκις θέλησα βαρειά νά χτυ
πήσω τήν κακοήθεια κεϊ ποϋ πρέπει, βρίκα τής φοβέραις καί 
τήν πόρτα τής Ε ισαγγελίας έτοιμη νά σέ στείλη μάρτυρα στά 
σπήλαια τών φυλακών.

"Αν λοιπόν βρίσκετε τάν Παληάνθρωπο κάμμιά φορά νά δη- 
μοσιεύη γράμματα άνάξια λόγου, τοϋτο γίνετα ι διότι σχεδόν 
δλα τέτοια περιέχουν, άποδείχνοντα τά ταπεινό πνεϋμα καί

τήν έσχατη διαφθορά πού μάς βόσκει καί προχωρά σάν καρ
κίνος.

ΤΩ είμαστε πολύ, πάρα πολύ άθλιοι, η καλλίτερα είστε.

k i p »
Παληάνθρωπε. Ξέρεις καί ίνα άλλο άκόμη, δτι μέσα στά πο
λ ιτικά  μα ; άνακατόνεται καί δ θυληκάς ποδόγυρος, άπά τόν 
όποιο γίνονται κάμποσα κακά στή κοινωνία.

Κοντεύουν νά μάς καβαλικέψουν καί αΰτοί οί τρανοί υπο
κύπτουν εις τό θέλημα τών ποδογύοων καί κοντεύουν νά χα
λάσουν ίλα ις  τής υποθέσεις τού κόσμου, κοντεύομε νά χα
θούμε. Πρωθυπουργός, υπουργός, δικασταί καί καθε έξουσία 
έπεσε στήν έξουσία τοϋ ποδόγυρου, καταλαβαίνεις τώρα πλέον 
ποϋ βρισκόμαστε καί ποϋ θά καταντήση νά καταντησωμε.

Σημ. Π αλιανθρώπου  Τό ζήτημα τοΰ ποδόγυρου καί τά 
άνακάτωμά του στά πολιτικά δέν είναι κάνένα νέο, είναι παμ
πάλαια συνήθεια μέ μόνη τή διαφορά δτι τώρα άρχισε καί 
λαβένει μεγαλείτερη άνάπτυξι ώς ποΰ νά φτάση νά μάς διοι
κούν ί) κυρίαις κοκώνές μας καί έτσι μάς άπαλλάξουν καί άπά 
τής πολίτικαίς φροντίδες. Θέλαμε δμως νά ξέραμε ποιαίς νά- 
ναι αΰταίς νά τής κάνωμε κάνένα ρετζά μπάς καί μάς έκαναν 
κάνένα ρουσφετάκι.

Ι Ο '.
Είπαμε πώς καί ό δάσκαλος καί ό παπάς δτι άγρίεψαν εξα

κολούθησε δέ ό παπάς άνασκουμπομένος νά λέη.
—  "Ακου ‘δώ, γαμπρέ, γιά  τό καλό ποϋ σοΰ θέλω είναι ν ' 

άκούσης τής συμβουλές μου καί νά μή άρχισες άπό τώρα νά 
μοΰ κοκκοοεύεσαι, τό κορίτσι μου ουτε στά δίνω ούτε μπορείς 
-νά τά πάρη; καί ούτε σέ άκολουθά καί ουτε σέ θέλει...

—  Πώς; πώς, είπε ό δάσκαλος, είπες καί δτι ούτ* μέ θέ- 
•λει ; Αΰτό πρέπει νά τό ’πή ή ίδ ια  μέ τά στόματης καί νά 
τ ’ άκούσω μέ τ  αΰτιά μου. Ά ς  τά πή λοιπόν καί ’γώ άμέ« 
Τ(*ς άποσέρνω χέρι.

—  Μ’ αΰτά ποϋ σού είπα, πώς τάχα οΰτε σέ θέλει, δέν τό
είπα ώς έκ μέρους της γ ια τ ί άνδρας της είσαι έπ ί τοϋ παρόν
καί κάμμιά άφορμή δυσαρέσκεια; δέν υπάρχει, άφοϋ άκόμα

-•δίν γνωριστήκατε,άλλά είπαμε πώς πρέπει νά i ποκατασταθής 
πρώτα, νά φανής πώς μπορείς νά ζήσης φαμήλια, γ ια τ ί τώρα 
άπό ένας έγινες δύο καί άπό δύο αύριο μεθαύριο θά γ ίνετα ι 
τρεις, καί οί τρεις τέσσεροις καί θά αΰξάνεστε καί θά πληθύ-
•νεστε ώς ή άμμος τής θαλάσσης.

—  Σέ εΰχαριστώ γιά τήν εΰχή ποϋ μας δίνετε, άλλά άλλα

Π ύ ρ γ ο ς .
Σπεύσε, Παληάνθρωπέ μας νά μάς βάνης καί μάς λίγο 

γνώσι το όποιο δέν πιστεύομε νά προφτάσης νά κάνης, διότι 
θά μάς βρής δλους ψόφιους άπό τής βρώμες τών κρεοπωλείων 
ποΰ υπάρχουν καταμεσής τής πόλεως, άπά δπου δέν μπορεί 
νά περάση τινάς χωρίς νά βγή μισοσκασμένος καί μάλιστα 
τό ώραϊο φύλο.

"Ισως δμως τοΰτο προέρχεται άπά τά άφθονα καί κρύα 
νερά ποϋ έχει ή πόλις μάς καί μάλιστα άπό τή βρύσι τών 
κρεοπωλείων δπου πλύνονται τά ψάρια καί jj πατσαίς, δέν 
διορθόνετε δέ γ ια τ ί λέει πρόκειται νά γίνη πλατεία στόν άλ
λο αίώνα ένφ έμεϊς τώρα πεθένομε. Τί δέ νά σάς ποΰμε πλέον 
γιά  τά άψ ιτα  ψοιαιά άπό τά όποια κοντεύουν νά πετρώσουν 
τά στομάχια μας.

λόγια λέγαμε καί άλλοΰ πάς νά μάς τά στριφογυρίσης, ξέρεις 
δέ τήν παροιμία ποϋ λέει, μή παίζης εν ού παικτοϊς, ήγουν 
σου μή θέλης νά κάνης χωρατά έκεϊ πού δέν σηκώνουν χωρατά 
τα πράγματα. Έ γώ , κύριε πεθερέ, δπω ; κατώρθωσες καί μέ 
πάντρεψες, είμαι τώρα νοικοκύρης, αΰταξούσιος, καί δέν θά σέ 
βάνω ’γώ χαμπά στό κεφάλι μου καί οΰτε καί κηδεμόνα καί 
διαφθυντή στά σπίτι μου, καί οΰτε θά σοϋ δώσω λόγο πώς θά 
ζήσω καί πώς δεν θά ζήσω.

— Βλέπω, γαμπρέ μου, πώς είσαι υπέρ πολύ έξυπνος άλλά 
έχεις νά κάνης καί μέ μένα ποϋ πολέμησα ώς καθώς σοΰπα 
καί στή Κρήτη.

— Έ δώ , διάκοψε ό δάσκαλος, δέν πρόκειτο πεθερέ μου, 
νά δείξωμε άνδραγαθίας καί παλλικαροσύναις, έδώ μιλοΰμ* 
οΐκογενειακώς, καί ό λάζος σου πλέον σκούργιασε γ ια τ ί είμαι 
καί βρίσκομαι άπά ’δώ καί λ ίγα ις ώραις γαμπρός σου ήγουν 
παιδί σου, καί επομένως δέν μπορείς νά μοΰ κάνης τίποτα καί 
οΰτε σέ φοβούμαι καί οΰτε σέ τρέμω, γ ια τ ί σκοτόνοντας έμέ 
είναι τό ίδιο σάν νά σκοτώσης τά παιδί σου, καί σκοτόνοντας 
έμέ, σκοτώνει; καί τή κόρη σου έστωντας μέ τό νά τήν άφή- 
σης χήρ*> καί σκοτώνεις καί τόν έαυτό σου γ ια τ ί καί σύ θά 
ρέψης στή φυλακή άν δέν πέρασης άπά τή καρμανιόλα, άπό 
τήν όποία δέν. μποροΰν νά σέ σώσουν οΰτε τά τούρκικα κα
ράβια ποΰ σέφεραν άπό τήν Κρήτη.

*0 παπάς έδώ τήν έπαθε, έστριψε τό μουστάκι του, κάθισ» 
κάτω καί είπε στό δάσκαλο*

—  Βρέ πα ιδ ί μου, καλά μιλάς, καί χαίρω πολύ ποΰ δέν 
είσαι δπως σέπερνα, δηλαδή έτσι άλαφρούτσικο, σύ ώς καθώς 
βλέτω είσαι πραγματικώς άνθρωπος για νά ζήσης. Τώρα λοι-

8

Σ . ΙΙα.Ιι^Λγθρ. Γιά τ^ς βρώμες ή καλλίτερή φροντίδα καί 
ίατηρία ποΰ μπορεϊτ* νά λάβετε μόνοι σας, άφοϋ τά γουρούνια 
Εκείνα ποΰ πρέπει νά φροντίσουν δέν φροντίζουν είναι νά 
κόψετε τής μύτες σας. ‘Ως ποάς τά ψωμιά δέ σ ίς  τά βγά
ζουν ώμά γ ια τ ί είναι τώρα καλοκαίρι καί έκτός ποΰ ξηραί
νονται φιρέρνουν κιόλας. Ό πω ς δήποτε καλοπερνάτε κάί σείς 
αυτοΰ μέ τούς άρχοντας σας καί έχετε καί παράπονα άντίς 
γιά  εΰχαριστό.

X 6 [iX
Κύριε Παληάνθρωπε. Πές είς τάν έδώ Ευάγγελο Λ απαχτζή 
νά μή διάψευση τάς υποσχέσεις τάς όποίας δίνει, διότι τόν 
καλώ ψεύτη γάϊδαρο καί άλλα τοιαύτα τά όποια άξίζουν είς 
«ΰτόν. *0 φίλος του Ά να σ τ . Χρονόπουλος.

Σ. Παληανθρ. Τί έχετε οί δύο σας δέν άνακατονόμαστε, 
άλλά δέν μπορούμε νά καταλάβωμε πώς ονομάζει ό ένας τόν 
άλλο φίλον άφοΰ τάν λέει δημοσία γάιδαρο. Νά κάνετε γού
στο πού θά τσακοθοΰνε.

Χμ.ύρννι.
*0 βουλγαροδεσπότης μας έδώ κατάντησε πλέον καί τά παρα- 
ξύλωσε καί χώνει παντού τή μύτη του. Πρώτο τά εβανε μέ 
ένα παπά τού Προδρόμου, άλλά τά βρίκε σκούρα, δεύτερο 
μέ τούς παπάδες τής άγίας Αικατερίνης καί τά βρίκε 
καί άπ ’ αύτούς μπαστούνια καί τέλος ρίχτηκε είς τόν 
παπά τής Εΰαγγελιστρίας καί τάν έκανε χωρίς λόγο άργά καί 
ξέρετε γ ια τ ί ; Ακούσετε. *0 δεσπότης ήθελε νά παντρέψη 
μιά μαγδαληνή ποϋ λείπει ο άντρας της 5 χρόνια στήν Ά λε- 
ξάντρα καί έστελνε τόν παπά νά πάη νά βρή μάρτυρας νά 
μαρτυρήσουν λέει γιά τήν κακή διαγωγή τοΰ άντρα αΰτηνής 
ποΰ θέλει νά παντρέψη γιά  νά βρή τάχα άφορμή νά τής δώση 
διαζύγιο καί επειδή ό παπβς τού είπε πώς δέν είναι αΰτή ή 
δουλειά του τόν έκανε άργά άν καί δλη ή συνοικία τόν θέλει. 
Πέ< του δέ νά προσέξη καλά γ ια τ ί βρίσκεται σέ πόλι δπου 
χιλιάδες κατοικούν Ιλληνες. Τοΰ διαβόλου τάν βούλγαρο ποΰ 
μάς τάν φόρτωσαν στά κεφάλι μας, άπαγόρεψε καί στά σχο
λεία νά ψέλνουν τά παιδιά έλληνικά τραγούδια.

Σημ. ΙΙα ληα νθρ . ‘Εγώ καθώς λέω δ δεσπότης σας είναι κα

πόν ποϋ σέ κατάλαβα τ ί ταμπάκο φουμάρεις άς μιλήσωμε 
καί μέ άλλη γλώσσα. Μάθε λοιπόν δτι έγώ δέν είμαι σέ 
καταστασι νά σοΰ δώσω τή προίκα τής κόρης μου ποΰ ώς τ ί 
μιος άνθρωπος σοϋ ΰποσχέθηκα, γ ια τ ί τά ολίγα λεπτάκια  μου 
τα λ ίγα  ποΰ έχω τά έχω δώθες καί κεΐθες σκορπισμένα καί 
δέν δέν μπορώ νά τά μάσω τώρα, τό λοιπόν πώς θέλεις νά 
σοϋ παραδώσω τό κορίτσι μου μέ τά ροΰχα μόνο ποϋ φορεϊ
*αί κλέφτη δέ φοβάται.

—  Τώρα μάλιστα, *Τπε δ δάσκαλος, τώρα συνενοούμαστε, 
τώρα είμαστε σύμφωνοι, έτσι ’μίλα. 'Ω στε δηλαδή μοΰ κόλ
λησες ένα μπλάστρι στά σβέρκο τό δποϊο ξεκόλλησες άπό τή 
ράχη σου. Αυτά πεθερέ μου δέν είναι τίμ ια πράγματα καί 
λαβαίνω καί έγώ τήν τιμή νά σοΰ πώ δτι αύριο άναχωρώ 
στήν Α θήνα νά κυττάξω  κ* έγώ τής υποθέσεις μου, νά δώ 
πώς θά τά καταφέρω νά διοριστώ πουθενά καί δπου μέ διο
ρίσουν σοΰ γράφω καί μοΰ στέλνεις τή κόρη σου τή γυναίκα 
μου, ποΰ είναι ’δώ καί τ* άκούει, άν ^μαι σέ κατάστασι, φέ
τος, άδέ τοΰ χρόνου τοϋ άντίχρονο ί  καί παραπάνω.

— Τώρα γαμπρέ ώς καθώς βλέπω άρχισες καί σύ καί κο- 
ροϊδεύης. Τό λοιπόν σού λέγω καθαρά καί ξάστερα πώς τό 
κορίτσι μου δέν σοϋ τό δίνω τώρα καί ά ; διαλυθούμε φιλιω · 
μένοι δπως καί πάντοτες πιστεύω νά ήμαστε.

Ό  δάσκαλος πήρε τό καπέλλο του καί δίνοντας τό χέρι στή 
Νινίτσα τής είπε έτσι συγκινημένος καί μέ τρεμουλιαχτή 
φωνή.

—  Κυρία Νινίτσα Νιανιαρδάκενα, συζυγέ μου, άπέρχομαι 
ώς καθώς παρατηρείτε, οΰχ ήττον δμως άπέρχομαι λ ία ν συγ- 
Χινημένος, διότι πλέον κατέστης πλευρά έκ τών πλευρών μου

λός καί σείς τά βάνατε μ’ αυτόν, φαίνεται δέ καί άπό τής 
πράξες του καί τά κουτοκαμώματά του. Καλά ξεπερδέματα 
η καλλίτερα καλή φαγομάρα.

■ V  α ύ τ ά
πού μάς γράφετε γιά  τήν κυρά Νικόλενα ποϋ κάθεται αΰτοϋ 
κάτω στάν Περαία αΰτοϋ κοντά στό σιδηρόδρομο δέν γράφον
τα ι γ ια τ ί είναι τοϋ ρεζιλικιού καί μασκαρόλογα καί μασκα- 
ροκαμώματα καί άτομικά χοντρά καί φαύλα jc e l νά μάς ξε- 
φορτόνεστε.

’Exei
πλησίον είς τήν παλαιά άγορά μία κυρία έχει μιά ψυχοπαίδα 
τώρα καί 12 χρόνια καί δχι μόνο δέν φροντίζει νά τήν άπο- 
καταστήση, δπως ήτανε ή συμφωνία τους, άλλά καί τόσο 
τήν τυραννά ποΰ κατάντησε τά κορίτσι σά φθισικά καί προ
χτές τά είχε νηστικά 24 ώραις καί πήγε νά πέση μέσα στά 
πηγάδι τήν ώρα ποΰ έλειπε στήν έκκλησία καί τήν έσωσαν 
ί) γειτόνισαις. Τώρα μάς λέει ή κυρία ποΰ μάς γράφει νά τό 
ποΰμε τής αστυνομίας νά έχη τά νοϋ της.

Έ γώ  πρώτος συμβουλεύω τά κορίτσι νά μή πνιγή η άν θά 
κάνη αΰτή τή δουλειά νά πέση μέ τό κεφάλι καί τή νύχτα, 
ώς πρός τήν κυρία της δέ άφοϋ είναι τόσο άγρια έγώ δέν 
μπορώ νά τή μυρέψω, διότι μπορεί νά μ ’ άφήση καί μένα νι- 
στικό, καί νά τρέχω νά βρώ πηγάδι. Βρέ τί γίνονται καί τί 
άκοϋμε σ’ αΰτό τόν κόσμο.

Λοιπόν υπομονή κορίτσι μας ώς ποϋ νά βγή ή ψυχή σου, 
άφοϋ ή τύχη σου σοϋ είχε γραφτό νά περάσης ζωή τυραννι- 
σμένη. Ό  Θεός νά σέ βοηθά.

• ο
άστυνομικάς κλητήρας στάν Περαία Π. Μπουτουνιώτης έκλε
ψε μέ τρόπο Ινα παλτό καί τό άρνήθηκε κα ί έπειτα βρέθηκε 
στά σπήτί του. Νά κλητήρας μιά φορά. Έ μεϊς δμως φρο- 
νοΰμε πώς δ άνθρωπος τά πήρε νά τό φυλάξη η άν τό σού
φρωσε θά τό σοΰφφρωσε κατά λάθος, δπως δήποτε δέν είναι 
άσχημο άπά τώρα καί είς τά έξής νά όνομαστή Παλτοσούφρας 
γιά  νά τάν άκούν καί έχουν οί άνθρωποι τάν νοϋ τους. Γ ερ ...

ους δέ ό θεός ένωσε, άνθρωπος μή χωρηζέτο, ούν, μέμνησοπάν- 
τοτε δτι είσθε έγγαμος νυμφευμένη, δτι ό παρών έγώ είμΐ δ 
σύζυγος σας καί μέλλων άνδρας σου. Σκέψου, νά φέρεσαι φρό
νημα, ώς πιστεύω καί νά ήσθε φρόνιμη. Ό  πατήρ σου, ώς κα
θώς παρατηρήσατε λίαν περ ίδιότροπα συντέλεσε τούς εγκύ
ρους γάμους μας, του θ' δπερ οΰδόλως μέν μέ δυσαρεστεϊ, 
μάλλον δέ εΰρίσκομαι λίαν τ»  εΰχαριστημένος έλπίζων έν τφ  
μέλλοντι ζωήν εΰδαίμονα έν συζεύξει διελθεΐν δμονοοΰντίς έν 
πασί όμοφώνως.

Ά μ α  ποϋ άκουσε αΰτά τά λόγια ή Νινίτσα πετάχτηκε καί 
πήγε κοντά στάν πατέρα της τόν ι*απά καί άγκαλιάζοντας 
τον τοϋ είπε έτσι μέ χαμηλή φωνή.

—  Πατέρα μου, τ ί λέει αΰτός ; Έ τσ ι θά μιλοΰμε κάί ί -  
ταν θά παρθοϋμε ; έγώ δέν κατάλαβα τίποτα. Πώς μιλά πα 
τέρα αΰτός, δέν μιλά άλλοιώτικα ;

—  Αΰτός ; *Α κυρία μ ο υ ,' αΰτός, δέν είμαι έγώ , αΰτά« 
είναι λέξις περιφρονητική, αΰτός, είναι λέξις τής έσχατης α
πώλειας. Αΰτός δέν είμαι έγώ. Έ γώ  είμαι κύριος καί δταν 
δσάκις περί έμοϋ διαλέγεσαι, κυρία ώφείλεις νά λαλής μετά 
σέβατος, ώς γυνή ώς πρός σύζυγον, πηδάλιον γάρ οίκί'ας έγώ  
ει’μ ί, σύ δέ σκάφος νήος ναυσιπλοοΰν υπό τά ινία μου.

—  Τί λέει, πατέρα, έγώ τόν φοβούμε, είπε ή Νινίτσα πώς 
μιλά έτσ ι, τ ί μοΰ έκαμες πώς μέ πάντρεψες μέ άντρα ποϋ δέν 
μπορώ οΰτε νά τάν καταλάβω.

—  Πολύ καλά, άπάντησε ό δάσκαλος θά μέ καταλάβης 
αΰριο καί πήρε τό καπέλλο καί κατέβηκε τρία τρία τά σκαλιά. 
Ό τ ι  ίγήκε στή μπόρτα, νά κατάμουτρα του δ κοητικός. Έδώ 
έχομοίι μεγάλαις ιστορίας.
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ΙΙάτραις.
Νά προσέχετε τού; παπάδες δταν μπαίνουν στά σπίτια 

σας τής πρωτομηνιαίς γ ια τ ί σουφρώνουν δπως τβάχωσαν ίνα  
διάκο στή Πάτρα ποΰ σούφρωσε [χιά ταμπακιέρα τήν πρωτο
μηνιά ποΰ πήγε ν’ άγιάση.-

Έ νας άλλος δέ παπάς ποΰ πήγε κ ι’ αέτός ν’ άγιάση άμα 
ποϋ |*πήκε στό σπήτι έράντισε πρώτα τή γυναίκα ποΰ τήν 
βρίκε μοναχή ττ,ς καί έπειδήτης έκείνη τοΰ ε ΐπ ε= Π απά  μου 
πρώτα τή είκόνα άγιασε, τής άπάντησε δ φ ίλος=  Καί καλ
λίτερα είκόνα άπό σένα εΐναι άλλη, Νά παπας έτοιμόλογος 
μιά φορά, κατά χάρι δέ μεγάλη δέν τοΰ; βάζομε τά όνόματά 
των γιά νά μή τοΰς πάρη μυρουδιά ή Πάτρα καί δέν Ιχουν 
ποΰ νά σταθούν. Τοΰς διαβόλου τοΰς τραγογένιδες τ ΐ μάς σκα
ρώνουν. Μά παλάβωσαν πλιά .

Κύριε
απουργέ τών Στρατιωτικών άκουσε άδερφέ ίνα  λάθος ποΰ ίκα - 
νες χωρίς νά ιό  θέλης. Έπροχτές ποΰ μιλοΰσε & Τρικούπης 
στή βουλή καί τόν χειροκρότησαν καί άπό τό θεωρείο τών ΰπα- 
ξιωματικώνδέν ήτανε οί υπαξιωματικοί πράγμα ποϋ δέν ήτανε 
τόσον άνόητοι νά τό χάνουν ποτέγνωρίζοντας καλά τήθεσι τους. 
Έκεΐνοι ποΰ χειροκρότησαν ήτανε κάτι πολίτες ποΰ είχαν τρο- 
πώσει εκεί μέσα.

Τώρα λοιπόν σέ παρακαλοΰνε νά τοΰς άφήσης νά ίρχωνται 
στό θεωοεΤό τους ν’άκοΰνε κ ι’αΰτοί πώς πάει τό ίθ/ος άφοΰ δλη 
τή μέρα τοΰς πεθένετε στά ποδάρια στά γυμνάσια, άλλοιώ- 
τιχα δέ, δέν είχαν καί τόσο κέφι νά χειρβκτροτήσουν ίσα ίσα 
έκεΐνον ποΰ μέ τής σχαλαΐς τοΰς χαντάκωσε.

Ό πω ς δήποτε τώρα έσύ καλός άνθρωπος είσαι, τόν στρατό 
τόν άγαπά ; χαί τήν άδιχία του δέν τήν θέλεις, λοιπόν άναχά- 
Τΐΐσε τόν πρώτό σου θυμό κα'ι άν τό κάνης σοΰ υπόσχονται 
δλοι οί υπαξιωματικοΐ νά *έ προβιβάσουν δποδεκανέα.

Ά ν μ,οΟ γυρέψουν ν* βέ δηλώσω, θά πώς ιι· 
oil βουλευτής. 

Ναύπλιο
Προχτέςστά χαράματα διασκέδαζανμερικοί στόν Ψαρομαχαλά, 
άλλά τήν διασκέδασι τους τοΰς τήν χάλασε ίνα άγγγείον «οΰ 
Ιρρίχτηκε άπό ίνα σπίτι καί αύτοί μέν έσώθηκαν, άλλά οί γ ε ί
τονες πήγαν νά σκάσουν, διά ταΰτα λοιπόν κάνουν προσεχτικό 
αυτό τό σπίτι νά τοΰς άφίνη ν’ άναπτέουν λίγο καθαρό άίρα, 
ίπρεπε δμως νά τήν πάθεναν οί κύριοι κανταδόροι διά νά μά
θουν νά χαλοΰν τοΰ κόσμου τήν ησυχία καί μάλισκα τά χαράγ
ματα, καί ίτσ ι πρέπε» νά τοΰς γίνεται.

Κύριε
μαθητά Νιχόλα Ζηλάκε στόν Περαία νά κάνης φρόνιμα χαΓνά 
τυράς τά μαθήματά σου χαί δχι άλλο καί πολΰ σοΰ είναι χι* 
αύτό.

K*t
σύ μαθητή Κουνδοκίδη νά κάνης καί σΰ φρόνιμα καί άν δέν 
κάνης τό ίδιο μάς κάνει.

Κοντά
στή συνοικία τοϋ Ψυρή στή θέσι γανοτζίδικα κάθεται ενας άό- 
ματος καί λέει τής τύχαις τών κοριτσών. Τά κορίτσα λοιπόν 
τόν ίμαθαν καί τά ψηλαφίζει καί τά λέη τής αοΐρες *«1 τά 
ρεζικά των.

Βρέ κορίτσα βρέ κουτοκόριτσα κάθεστε καί άκοΰτε καί π ι
στεύετε τ ί σάς λέει αύτό; δ κύριος μετά Χιστόν προφήτη 
αΰτός b στραβός. Δέν ντρέπεστε νά σας κοροϊδεύη, θέλετε νά* 
μάθετε τή τύχη σας τήν άληθινή. τήν βεβαία κα ΐ τή ν  σωστή 
έλάτε νά σάς ψηλαφίσω γώ καί νά ηστε βέβαια δτι θά σάς 
βγάνω δλα καλορίζικα, θά  ερθετε ; Δέν έρχεστε ; Α ί τό-ε 
ποτέ χαίρι καί προκοπή νά μή δήτε καί ίνδρα νά μήν άπο- 
τάξε καί νά πεθάνετε δλα γεροντοκόριτσα ’Αμήν.

Ί Ι  ΐνέκολη ρωμ,αντζάρει οτή Κηφιαβα

Κ ύ ρ
δπουργέ αών στρατιωτίκων. "Ανθρωπος ξένος άπό τή Συρία 
ίρθε είς τήν Ε λλάδα καί πολέμησε μέ τόν Τσελεπίτσαρη καί 
έλαβόθηκε κιόλας καί δούλεψε καί στό ίππικό τής χωροφυλα
κής 6 χρόνια καί ποτέ δέν έπεσε σέ κάνένα έγκλημα καί ουτε 
έλαβε καμμιά ποινή, τώρα λοιπόν τουδόθηκε τό άπολυτήριο 
του, καί έπειδή δέν έχει τ ΐ νά κάνη έδώ καί πώ ; νά ζήση, σέ 
παρακαλά νά τοϋ δοθή μπάρε μου b ναϋλός του νά πάη στή 
πατρίδα του νά ήσυχάση, γ ια τ ί είναι άμαρτία ξένος αύτός νά 
χύση τό αίμά του γιά μάς καί τώρα νά τόν άφήσωμε νά ψο· 
φήση τής πείνας. Κάνε λοιπόν έλετ,μοσύνη καί άντίο.

Χ τ ό
δρέμο τοΰΠραξιτέλουςποΰ εΤναικον-.αστοΰςάγίουςΘεοίώρους,δπουεΤναιτοΟΜοίΐ 
τίταβερνοξενοοοχεϊο είνα ι το οίνοπωλεϊον τοΰ Γ.Σ Ά Χ αφουζη, ο που Υπάρ
χουν κρασα τής Σαντορίνης πρώτης ποιότητος, μπρούσκα, ασπρα, μαύρα 
καί μπορντο και βυσάντο μαϋρο καί άσπρο καί Λ α t S α χρονών βξ καί 
δέκα καί ρετσινάτο καθαρέ. *  , ,

Προσέλθετε ούν, π ιέτε  έμφρανθήτε και μποτηλιάρετε καΐ^,γιά t i  σπί
τ ια  σας, διότι δέν θα Ρρήτε άλλοΰ καλλίτερα.

Ζ η τ ε ίτ α ι
άντιχαταστάτης πληροφορίαι είς τό Πρακτορείο\τών Εφημε
ρίδων.

Εις τό Τυηογραφβΐον 
τοΰ κύρ Τρίμτ, ποΰ είναι έκεΐ κοντά στοΰς αγίους θεοδωρους 
χαί άπέναντι τοΰ Γερμανικού φούρνου, έκτυηοΟνταει προσ
κλητήρια κηδειών, καί μνημοσύνων είς τιρϋάς πολΰ σνγκατα- 
βατικάς, ήγουν διά 50 άντίτυπα  δρ. 5, διά 75 δρ. 6 ,50 , διά 
100 δρ. 8 , διά 150 δρ. 10, καί διά 200 δρ. 12, συμπερι
λαμβανομένου καί τοϋ χάρτου άρίστης ποιότητος.


