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Ό
παπάς τοϋ φρουραρχείου δέν οργίζει τοΰ; νεοσυλλέκτου; αν 
δέν τοΰ δόσουν άπό ενα φράγκο καί τοΰ; βάζει στήν άλλη 
κάμαρα σάν νά τοΰ; βαστά άρέστο ώς ποΰ νχ φέρουν τό φράγκο 
ένώ έυ.εΐ; είμαστε ο: περισσότεροι φτωχοί άνθρωποι, ως κα
θώς καί ίνας άλλος πολιτικό; ποΰ εργάζεται μέσα στό φρου
ραρχείο μάς γυρεύει καί αΰτός άπά δέκχ φράγκα γιά νά μάς 
όρκίση. Είναι τώρα πράγματα αΰτά γ ιά  νά συμβαίνουν ε:ς τό 
φρουραρχείο ;

Σημ. I la .h iiyd f). IV  αΰταίς τής βρωμοδουλειαίς έγινε λο- 
γος καί στή βουλή καί υποσχέθηκε καί ό υπουργός πώς Οά ε· 
ξετάση, άλλά φαίνεται πώς άπό κείνη τή ’μέρα τό ξεχασε. 
’ Ας ήναι τώρα ποΰ μαθεύτηκε τό πράγμα πιστεύομε δτι δέν 
Οά σάς γυρεύει φράγκο, άλλά δ,τι προερήστε, γιά  νά βγαίνουν 
δηλαδή πά ντα τά ψαλτικά .

I I  άτριχες.
Φαίνεται πώς τοΰ δεσπότη μας τοΰ έστριψε η βίδα τώρα 

μέ τής κάψαις καί θέλε·, υστέρα άπό τόσαις παρατήσεις ποϋ 
έδωσε νά ζανχέρθη πάλι, ένώ έδώ τό εΰσεβή ποίμνιό το υ  οΰτε 
θέλει νά τόν δή στά μάτια του και έπομένως καλά θά κάνη 
νά μάς άφίνη ήσύσους καί τά λοιπά.

Σ ημ . l la ji ja r^ f . Ιίολΰ καλά, μά δέν μάς ζυγάτε κιόλας 
καί τ ί έχετε μέ τό δισπότη σας, πεθχνατε καί σάς άφησε ά
ψαλτους, γεννηθήκατε καί δέν σάς βάφτισε η πχνδρευθήκχτε 
κχί δέν σάς στεφάνωσε ; Γιά έζηγηθήτε χχλλίτερχ νχ μάθω- 
με κχί μ εΐ; τ ί τρέχε .

S*.ip*\>px.
Ηρε αδελφέ ΙΙχλ·ράνΟρωπε δέν μιλάς αυτουνοΰ τοΰ ταμία 

μχς έδώ νά φαίνεται λίγο άνθρωπινωτερος χαι νά μη λέη πώς 
δέν εχει τό ταμείο πεντάρα ένώ δλους τοΰ; άνωτερου; υπαλ
λήλους τοΰς πληρώνει ταχτικά . Κχί τί βάζει κάθε μέρα και 
από ενα καινούργιο χωροφύλακα στή μπόρτα μπάς και φοβά
τα ι μή τόν κλέψωμε. Μίλα του νχ έχη λίγη διάκρισι άπάνω 
του καί νά μ ή οέρνεται σάν χοντροκοπανοειόέστατες ποϋ 
είναι.

ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ν πρέπει να ®τέλνω·/ται οΰλα τά  γράμματα τω ν έπ ιστολω ν.
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Σημ. Π α.Ιηαιβρ. "Εχετε λάθος, κύριοι Κερκυραϊοι, καί ά 
δικα παραπονεϊστε, διότι πραγματικώς τά ταμεία δέν έχουν 
πεντάρα καί τραβούμε καί ημεϊ(· έδώ εις τή κλεινή πρωτεύ
ουσα τά ίδια καί χειρότερα ακόμη, τωρα άν ήναι καί λίγο 
χοντροήθτ,ς, αύτό είναι προτέρημα δλων τών ταμ ιών, ποϋ νο
μίζουν άμα ποΰ πάη κανείς να παρη τόν παρά του, πώς θά- 
νοίζουν τή δικΛ τους τή κάσα νά μάς τά κάνουν ελεημοσύνη. 
Elvat τό σκαρί τους, βλέπετε τέτοιο, νά ήναι αγριάνθρωποι.

ϊεπόλι*.
Τί πράγματα είναι αΰτά, δέν κυττάζει ό Μητροπολίτης 

νά συχμαζέψη τοΰς παπάδες μας ολίγο έχομε ’δώ ένα παπά 
Νικόλα ποΰ όλτμερής είναι στή ταβέρνα καί βάζει καί τό 
άγιο μύρος μέσα στή τσέπη του καί παει καί βαφτίζει τών 
άνθρώπων τά πα ιδ ιά . Είναι τρόπος αΰτός καί εχομε καί άλ- 
7*α πολλά έναντίον του καί αΰτά έν βία.

Σημ. Πα.Ιηανθρ. ’Από τέτοια μικρά παράπονα δέν τακούει 
ό άγριο; Μητροπολίτης, διότι τώρα είναι κάψες καί κοιμά
τα ι δλη μέρα, δπως φέρνεται καί σέ ουλα τα πάντα σάν κοι
μισμένος. Δέν είναι άπο τό ιερατείο μχς χαΐρι καί προκοπή

ί ΐ ε ε ρ α ιά ς
Πές σέ παρακαλοϋμε τοΰ διευθυντή τή ; Αστυνομίας γ ια  λο

γαριασμό έμάς τών Πειραιωτών, δτι τά σκυλιά κοντεύουν νά 
μάς φάν καί ά ; μήν ήναι καί δλα λυσσασμένα. ΙΙές του oiu- 
σον έλέησον.

Σημ. ΠαΛηανθρ. Νά τ ί συμβαίνη. Τά σκυλιά ποϋ μαζεύει 
5 μπόγιας έδώ άπάνω, φα ίνετα ι, πώς τά κουβαλά καί σάς 
τ ’ άμολά αύτοΰ, ώστε νά έρθη νά τά ξαναπιάση γιά  Περαι- 
ώτικα καί βρίσκεται έτσι σέ δουλειά, άλλοιώτικα δέν μπορεί 
νά έζηγτίθή αΰτή ή ςαφνική αΰζησις τών σκυλιών σας. Μ’δλα 
ταΰτα ίσως τώρα ποϋ έμαθεύτηκε τό μέγα σκυλολδγιόν σας 
νά σά; γίνη κάμμιά θεραπεία, φτάνει μόνο, δταν θά κατέβη 
κάτω ό μπόγιας νά μή τά κρύψετε.

Δέν είναι άλήθεια δτι ό επιστάτης μα ; έδώ τών φυλακών,



/

δτι τραβά τραμπούκο άπό τοΰ; ρκακάλ'.δες, τό έναντίο δέ 
μά ; περιποιείται σάν πατέρα;, είναι άλήθεια δμω; γιά  τά 
κιούπια γ ια τ ί είναι στή γή χωμένα καί φτάνουν τά σκυλιά 
κ«1 κατουρούν καί τόν κρεμνισμένο τοϊ/ο τή ; αυλή; δέν τόν 
ίφτειασαν άκόμη καί ετσι πάμε νά σκάσωμε μή μποοοΰντε; 
νά αεριστούμε λιγάκι κατά τα ί; κανονισμένε; ώραις. Πάμε νά 
πεθάνωμε. Θά σκχσωμε.

Σημ. Πα.Ι. Γιά τό φτειάσιμο τού τοίχου κάνετε αναφορά 
στόν Νομάρχη, αΰτά; εΐναι καλάς άνθρωπο; καί μπορεί νά 
κολακευτή χαί διατάξη νά τόν φτειάσουν, δια S i γιά  τό 
σ<υλοκατοΰοημα τών κιουπιών, Si'/ ξέρω καί σεΐ; τί Sιάολο 
τα θέλετε τά σκυλιά μέσα, γιά  νά γεμίζουν ψύλλου; σάν να 
μή σας φτάνουν δσους εχετε κάθε ένας σα; ιδιαίτερα.

ΐ ϊ έ γ ι ρ ϊ .
Ό χ ι ό σχολάρχη; δτι δέν πν/ιρώνει να τ ι μερεμέτια τοΰ 

σχολείου, αΰτά; δέν φτα ίει, άλλά ό υπουργός ποϋ δέν ΰπ ι 
γράφει τά ένταλμα καί λάθο; έγράφηκε γιά  τάν σχολάρχη.

. f l a J .  Πολΰ καλά, ά ; τά φορτώσωμε λοιπόν στόν 
υπουργό, καί άς τού πούμε. Γ ια -ί ρέ κύριε υπουργέ δεν υπο
γράφει; τό ένταλμα ; α’ί, γ ια τ ί ; Ξεσβερκώσου καί όπόγραψέ 
το γρήγορα.

ΖάκονΟος.
Σώσον μία πατρίδα με τήν πέννα σου ποϋ γέμισε ή Ζά

κυνθος άπό μαγδαλινές καί πρό πάντων ε ί; τήν ΙΙαληά 
Βρύσι καί κάθε στιγμή χτυπούν τών ντυμίων τή ; πόρτες καί 
δέν μπορεί κάμμιά νοικοκυρά νά προβάλη στό παραθύρι. Δ υ
νάμει τοϋ Συντάγματος ά ; τής βγάνουν όζω τή ; πολιτεία ; 
σε ένα άπόκεντρο μέοο;- Έ πίβλεψε κ. Ρώμα υπουργέ τών 
ναυτικών νά άπαλλάξης ττ,ν π ίτρ ίδα  σου καί νά δώση ό δή
μαρχος μέρος άπόκεντρο νά κατοικούν ί] μαγδαληνές καί μή 
ταράζουν τής τίμ ιαις γυναίκες.

Σηιι. Πα-1. Ά κού ; κΰρ Ρώμα τ ί σέ παρακαλοϋν οί πα- 
τρ ιώτε; σου; ’Εσύ είσαι καλός άνθρωπο;, κάνε του; λοιπόν

ί 1) ΤΠΟΦΤΛΛΙΣ

Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ
A /.

Δέν υπάρχει χειρότερο πράγμα στή; γυναίκες παρά νά 
ηναι φαντασμένε;, νά νομίζουν ήγουν μα; πώ ; α ΰτα ί; είναι 
καί δχι άλλαις, ήτε; γ ιά  τό κάλλος τή ; μορφιά; των, ή τε ; 
γιά  τα πλούτη των, ήτε; γιά  τάν οικογενειακό σόϊ τους, αλ
λοίμονο S i σέ δσαις τδχει καί έχουν καί τά τρία αΰτά προ
τερήματα μαζωμένα άπάνω τους.

Είναι τότε πλέον μή μοϋ απτού.
Μέ μιά τέτοια λοιπόν έχομε τώρα νά κάνωμε καί δ Θεά; 

νά μά ; φωτίση πώ ; Οά ξεμπερδεψωμε από τά χέρια τη ; η 
καλλίτερα πώ ; θά ξεμπερδέψω έκείνη άπό τά δικά μας.

'Π  γυναίκες μοιάζουν δλα ι; σάν τής σαρδέλαι; ένούς βαρε
λιού, βρίσκεις δηλαδή μέσα σε ενα καί τά ίδιο βαρέλι καί 
μικραίς σαρδελούδες, καί μετριαι;, καί ξεκοιλιασμένες καί 
παχαίς καί άδύνατες σάν σαρδέλαις.

Ό λα ις δμω; έχουν τήν ίδια γέψι.
Αΰτή είναι ή δική μου ίδέα γιά  τή ; γυνα ΐκε;, πώ ; δηλαδή 

ή κ,ιά άπό τήν άλλη δέν μεταλλάζει άπάνω στό άντικείμενο 
τής δμιλίας.

Καί εμένα κατά προτίμησιν μού αρέσουν ί; ώμορφαι; αλλά 
υπάρχουν καί μερικαίς περιστάσεις ποϋ δέν μού χαλούν τήν 
ορεξιν καί ί) άσχημες, σώνει κοντά στήν άσχημάδα τους νά 
μήν ηναι καί ν-'-ίπ κούτσοορα.

Έ γ ώ  προτιμώ μιά άσχημη, δχι δά πάλι καί ν τ ίπ  τέρα;, 
πού νά εχη νάζια άπάνω της,κουνήματα καί φερσίματα νά η-

αύτή τή χάρι ποΰ σοϋ γυρεύουν νά γίνη ; ένδοξος, άφού ετσι 
καί ετσι τίπτοχ δέν κάνει; στά υπουργείο ποΰ βρίσκεσαι.

(Ιρός
J τόν κ. Δ. II. Ζίζηλα είς Σμύρνη. Αΰτά πού μα ; γράφει; νά 
j γράψωμε έκ μέρους σου γ ιά  τόν άδερφό σου ποϋ βρίσκεται 
! στον Περαίχ τόν γεωμέτρη Γεώργ. II. Ζ ίζηλα, δέν μπορούμε 

να τά γράψωμε, γ ια τ ί άδελφών μίσ/ι δέν είναι δουλειά μας 
νά σκαλέψωμε, το όποιον άν κάνωμε τίποτα άλλο δέν Οά δεί
χναμε παρά δτι είμαστε κακοήθεις. Έ π ε ιτα  αύτα εί<αι ο ι
κογενειακά σας καί ντροπή σου ποϋ τά έγραψε;.

Λ υ ξ ο ϋ ρ ί .
Έ δώ  ε :; τόν τόπο μα ; έχομε καί μ ε ;; έ’να μισογυμνάσιο 

μέ τρεϊ; τάξεις πού δ ια ΐηράτα ι άπό -.ό κληροδότημα τοΰ ρε- 
γαλείτερου πεθαμένου τοϋ τόπου μ α ; ΙΙετρίτση καί άπά er.i- 
χωρήγησι τή ; κυβέρνησι;. Αυτό λοιπόν τό μισογυμνάοιο έχει 
πέντε καθηγητά; ά'λου; ντόπγιους Λυζουριώνας κα ίάνακχ-  
τεύονται στά πολίτικα καί ένεκα τών παθών των αυτών για  
νά εκδικηθούν τού; άντιθέτου; των, δέν προβίβασαν εφέτος 
κάνένα από τούς 0 μαθητάς πού είναι δλο« δλοι στή τρίτη 
τά ξι. ΤΩ, είναι τά όλο γυμνάσιο μέ τήν πενταντρία αΰτή μία 
άθλιότη:.

Σηιι. IIa .i. Πρό; τόν υπουργό τών γραμμάτων τής Π αι
δείας εΰγενέστατον κύριον άξιότιμον Ζυγομαλάν καί παρχ 
καλάστε νά φέρετε θεραπεία καί δέν είναι σκοπό; νά διαβά- 
σης αΰτά πού γράφομε καί νά κοιμηθής, άλλά νά έξετάσης 
τ ί τρέχει. Έ να ς  μάλιστα άπά τοϋ; 5 καθηγητά; )ίαλλιεργά 
άπά τώρα γιά  νά βγή βουλευτή; στήν άλλη βουλή.

Κομματάρχη; λοιπόν καί δάσκαλος οΰλούρμεν ποτε ;

ΙΣ ερ α εα ς-
Σταύρε Ίσαία μαθητή τής γ '.  τοΰ γυμνασίου νά πάψη; νά 

συχνάζης εί; τό ζαχαροπλαστεΐον τού Φοίνικα, διότι αΰτά

ναι. σπουργίτης, δηλαδή, παρά μία ώραία σάν νεράιδα, νά η
ναι ψυχοίι, νά μή ξέρη ήγουν της νά φερθή, νά ήναι σαν ά
γαλμα.

"Οσο καί άν λέτε σείς μερικοί έμένα δέν θά μπορέσετε πο
τέ ; νά μού βγάνετε τήν ίδέα άπά τά νά έχω μιά ιδιαίτερη 
πάντοτε συμπάθεια στή; χοντραίς γυναίκες ήτες στής π α 
χουλές.

’Ακούω μεοικοΰ; στά ζήτημα αΰτά άπάνω νά μοϋ λένε πώς 
δεν ξέοω να φάω φαγεΐ, δτι είναι τής συχασιά:, τού βαργ£- 
στιανιού, τή ; άηδία; τέλος πάντων.

Δυσκολομεταχείρισταις, δυσκολοκούνητε;, άνοικονόμητβ;, 
άνυπόφορες, ένώ τής μέτριαις μπορεί τινάς νά τής μεταχει- 
ριστή και σάν βαρκούλα μ έ'να κουπί.

Έ γώ  μ* δλα ταύτα επιμένω είς τήν ίδέα μου νά έχω τήν 
συμπάθειά μου πάντοτε στή ; πα χα ϊ; είτε καλακαίρι είναι 
είτε χειμώνας.

Ναί δέν σάς λέγω  πώς μού άρέσουν καί λ ιγ να ί; καί μέ 
καμώματα, μέ νάζα ώ ; καθώς είπαμε, άλλά άν μοΰ βάνετί 
μιά λ.ιγνή καί μία χοντρή νά έχουν τά ίδια μούτρα, θά προ- , 
τιμήσω πάντοτες τήν παχειά.

’Ακούω νά λένε πώς ί) τσιλιβύθραις ήγουν ί^.λειγναίς χει- ' 
μώνα καλοκαίρι έχουν τά ίδιο φαγεΐ, έγώ έν τούτοις δ,τι καί 
άν μού πήτε, δέν μπορείτε νά ξεκολλήσετε άπό ’ πάνω ά π ί 
τής χοντραίς.

Είναι κάτι άλλαις πάλι ποΰ εΐναι γεμάτες, μισόχοντρες, καί 
γέονοντες στά ντελικάτο, αΰταίς δηλαδή πού λέμε ίνδρογυ- 
ναΐκες, α ί κ ι’ αΰταίς άν καί μισοκλίνουν μέ τά γοϋστό μου, . 
πάλι δέν μού άρέσουν, πάλι προτιμώ τής παχαίς μου.

Ά λλο ιώ τικα  καί περί ορέξεως οΰδείς λόγος.
Καί ναί μέν συμπαθώ περισσότερο στής χοντραίς, άλλά οχι 

καί αδιάκριτα δ,τι σκαριού καί άν ηναι. Δέν τής θέλω,, π « f « -

a

σέ έκανε νά μείνης τρία χρόνια στήν ίδια τά ξ ι καί ταϋτα 
πράς σωφρονισμό σου καί πρός ώφελός σου καί διά τά καλό 
σου καί μή πράς κακοφανισμό σου. Τρία χρόνια στήν ίδια 
τά ξι ; Ντράπου καΰμένε, θα φτάσης νά γεοάσης καί στή τ ι-  
τάρτη τάξι δέν θά φτάσης.

U u p a
Μαρία Λειβαδά μαγείρισσα ν’ άφήσης λένε τή ; σπιουνιαίς καί 
τής συκοφαντίαις καί ν’ άφήσης τούς άνθρώπους στή φτώχεια 
τους νά ζήσουν, ή άλλοιώς σέ πήρε ό διάολος.

Σύχασε λοιπόν, κυρά Μαρία, ποϋ βρίκαμε καί μέ σένα τόν 
μπελδ μας. Μά κατανττσες άληθινά μπελάς. Μαμοΰοα.

Άπό
τό Σιγκάγκο τή ; Αμερικής μά ; γράφουν τάδε :

ίΔ έν  ντρέπονται αΰτοί ο. Σπαρτιάτες καί πρά πάντων οι 
Π ιτζινιώ τες ποϋ άφησαν έρημο τό χωριό τους άπό άνδρας καί 
παιδιά καί τά στέλνουν έδώ γιά νά άποφύγουν, νά μή υπη
ρετήσουν στά στρατό καί τ ’ άφίνουν στραβά άπά γράμματα τά 
πα ιδ ιά  τους καί γίνοντε έδώ άθλιοι κχι ελεεινοί άνδρες καί 
ξεπχτρίζονται διά παντος καί λησμονούν πλέον καί γονείς καί 
συγγενείς. Καί τί νομίζουν πώς θά κερδίσουν εδώ λεπτά , δτι 
θά καζαντίσουν, μάλλον πές των δτι μπορούν νά ψοφήσουν τής 
πείνας, δπως είμαι έδώ καί τά βλέπω.

Νά πρά ολίγων μερών άνεχώοησαν άπά δώ 13 καί άλλοι 
18 τήν άλλη μέρα καί πάν στοΰς σιδηροδρόμους νά δουλέψουν 
μέ μεροδούλι τ ί νομίζετε ;

Μόνο μέ 1 καί 25 . Πές νά μή γελοιώνται καί ξεπατριζων- 
τα ι καί καταστρέφωνται ερτμοι σέ έρημο τοπο. Ν. Κολοκο- 
τρώνης άπά χωρίο Π ίτζινα».

Σ. IJa Jya rflp . Τάκοϋτε κύριοι Σπαρτιάτες καί Π ιτζινιώτες 
άφιλοπάτριδες, σάν σάς άοέσει στέλνετε τά παιδιά σας στήν 
Άαερική νά προκόψουν καί ρημάζετε σεΐ; αυτού η γυναΐκε; 
οπως κοντεύετε νά ρημάξετε. Δέν σάς χωρεΐ κοτζάμ Ε λλάδα

δείγματος χάριν νά ηναι κοντοπύθαρες η σά μαούνες τής 
θέλω νά τα έχουν ολα άπάνω τους ίντέμπο σουρλατέρα, δλα 
« τή  συμμετρία'Γτους, άλλά καί χοντρομπαμπάλες άν ηναι πάλι 
Si*  μέ βλάφτουν, βάρδα νά μήν ήναι άσχημες μονάχα, τότε 
είναι σάν νά βλέπη τινάς ένα θηρίο μπροστά του.

Κάτι κοντοΰλε; καί γεμάταις ποϋ μοιάζουν σάν Α ίγενίτικα 
-κανάτια καί αΰταίς μέ άρεσουν, μοϋ φαίνονται σάν γιαπρά
κια άπά κληματύφυλλα, ένώ η άλλαις ή ντ ίπ  χοντρές είναι 
σάν νά η άπό κολοκύθι παραγεμιστό, άλλά γουστοφτειασμένο.

Κάτι άλλαις πάλι ποΰ εΐναι σάν τέμπλες ήγουν μακρόξυλα 
ποϋ στηλώνουν τά σχοινία τής άπλοταριάς, αΰταίς πάλι καί 
τής Αφροδίτης τήν ιχορφιά άν έχουν άπάνω τους δέν μού γου
στάρουν, αΰταίς είναι σάν νά σοϋ λέν άνεβα νά φάμε καί γώ 
προτιμώ τά κατέβα νά φάμε.

Ό  σκοπός δηλαδή είναι νά μή κοπιάζη τινάς καί πολύ, 
δέ* πάν λέγω πάλι πώς θέλω καί τό παξιμάδι βρεγμένο, 
αλλά οχι καί ζεροτράχαλο, ώστε νά βγάνη τινάς τά δόν- 
Ttx του.

Σέ κοντολογία αΰτή αδερφοί είναι ή ίδέα μου, καί δ ,τι 
κα ί άν πήτε σείς δέν μπορείτε νά μού τήν άλλάξετε, άς έχη 
λοιπόν κάθε έ'νας τήν ίδέα του γιά νά μή μαλλώσωμε περί 
ίδέαις καί φαντασία ις συζητοΰντες.

Τώρα άς έρθωμε στήν υπόθεσι τής ιστορίας μας.
Ό τα ν  ήμουνα νέοί είκοσι χρονών έκεΐ άπάνω, έμοιαζα σάν 

πουλάρι πού τά άμολάς στό δρόμο καί τρέχει χρεματίζοντος 
■γεμάτο δλο παιχνίδια στοΰς δρόμους.

Ό  διάολος τά εφερε έκεΐ στή γειτονειά μου ποΰ κατοι
κούσα νά ηναι Ινα σωρό κορίτσα, κοριτσάρες καί γυναικάρες,

Ά ναλόγως τού πληθυσμού τοϋ γυναικιίου τής γειτονιάς 
μου, έμεϊς δ αρσενικός πληθυσμός πέφταμε κατά αναλογία, 
■ένας άρσενικάς πράς τρία θηλυκά, άφίνομε πλέον ποΰ δ πλη-

νά ζήσετε ; Έ δώ  δέν υπάρχουν τόσαις δουλειαίς νά ζήσουν 
καί μέ βαρβάτα μεροκάματα.

Ά λ λά  τά στέλνετε <λέτε έκεΐ γιά νά μή υπηρετήσουν στό 
στρατό. Φ τού:α;.

ί5ύρ>γος.
Έ δώ δ γυμνασιάρχης μας θέλουν να πούν πώς πέρνει λε

πτά καί προβιβάζει τοΰς μαθητάς, δπως θέλουν νά πούν πώς 
προβίβασε καί τάν Θ. I. Ψημένον ανίκανο, διότι τάν προγύ
μνασε τρεις μήνους άπό 56 δραχμαίς τάν κάθε μήνα. Ίδοΰ 
κατάστασις.

Σημ. ΓΙα.ί. Ό  γυμνασιάρχης δέν εΐναι τέτοιο: άνθρωπος 
καί ούτε χαρίζεται σέ κάνέναν καί άν πήρε τής 56 δραχμαίς 
τής πήρε μέ τόν κόπο του καί δχι ώς καθώς λέτε σείς. Έ 
πειτα  τά χρήματα είναι γλυκά καί κάνουν καί τοΰς άμα- 
Οεΐς σοφούς καί τοΰς άνικάνους ικανούς.

* τ ή
Λευσΐνα ό παπά Δέδες, άφοΰ διδάσκει στήν εκκλησία τά άγα- 
πάτε άλλήλους αΰτός άφίνει τόν γεροπατέρα του 80 χρονών 
καί ψοφά τής πείνας καί ζητιανεύει στοΰς δρόμους καί τάν έ
δειρε καί μιά φορά γιά  τό ευχάριστά ποΰ τάν γενησε.

Κοντά σ’ αΰτό ξελάγιάζει καί τή ; γυναίκες συμβουλεύοντάς 
τες νά κάνουν πολλαίς παρακλήσεις, είς τρόπον ώστε τής κ ά 
νει καί κλεφτούν άπά τή ; τσέπες τών άνδρών τους καί μιά 
πεντάρα άν έχουν καί σούφρωσε καί τής πέτρες ποΰ είχαν μα
ζέψει γιά νά επιδιορθώσουν τήν εκκλησία, πράγμα ποϋ £έν 
είναι βέβαιον, άλλά seal άν ΰποθέσωμε πώ ; τά έκανε, τά έκανε 
γ ιά  νά καθαρίση τήν αΰλή τής Ε κκλησίας. "Οπως δήποτε κα 
λός παπάς εΐναι κι’ αΰτός, κ&ί άδικα παοχπονοϋνται έναν
τίον του οι κύριοι Έ λευσινιώτες.

Χ μ ,ύρ ν» ].
Έ δώ είς τήν Σμύρνη οί εροροί μας τής Εΰαγγελικής σχολή;

- ■ ' I . , I a
θυσμό; αΰτά; ό γυναικείος τής γειτονιάς μας αύξανε ταχτικά 
κα ί κάθε βράδυ από κορίτσα τών άλλων κοντινών γειτονιών, 
τότε πλέον έγινόλανε στρατόπεδο.

Πού νά περάση άπά κεΐ ξένος νέος τά άπά σπεροϋ, θά άκου: 
οσα ει/ε και δσα δέν ειχε, καί καθώς ήτανε διασπαρυιένες 
στόν όρόμο, ήτανε σάν νά περνούσε άναμεταξΰ στά κανονο- 
στάσια τών Δαρδανελίων. Ό σα καί άν ήτανε τινάς ζωηρά; 
τάχανε καί μόνο άπό τά γέλοια τους καί τά χαχαρίσματα.

Σ ’ αΰτόν τάν γυ.αικομαχαλά, ώ : καθώς είπαμε εβανε δ 
διάολος τήν οΰρά του καί μ’ ερριψε μέσα, μέσα σ’ αΰτή τή 
φοβερή γυναικοκοατία.

Ό ταν  πρωτομετακομίστηκα έκεΐ, δέν τά είξερα αΰτά τό 
κακά καί άρχισα νά κουνώ τήν οΰρά μου σ’ Ινα δυό γειτονο- 
πούλέ; μου, ή όποίαις δέν μοϋ ξύνισαν τά μούτρα καί τή* 
έβλ επα από τά παράθυρα ποϋ ψιψιθύριζαν άναμεταξύ του; 
καί ξεκαρδιζότανε άπά τά γέλοια.

Τήν τρίτη κάν τή τετράδη βραδειά έκεΐ ποϋ πήγενα ξένοια
στος στά σπ ίτ ι, έπεσα μέσα σε κείνο τό φοβερά γυναικείο στοά 
τόπεδο, πού ήτανε δύο δύο καί τρεΐς τρεΐ; άλλαμπρατσία.

Πήγενα νά περάσω άπό τύ πεζοδρόμιο μο3<οφταν τά δρό
μο, πήγενα άπά τό άλλο μέρος ερχότανε άλλα ις μπροστά 
μου, ώς ποΰ κατάντησα νά πηγαίνω σάν βάρκα χωρίς τιμόνι 
στή φουσκοθαλασσιά.

Ν* ‘ί χ α *άν σύντροφο μαζύ μου στό διάολο, άλλά μονάχος 
καί σέ τέτοιο γυναικοανεμοστρόβυλο νά ξεπέσω ξάφνα μέσα 
ήτανε πολΰ φυσικά πώς τάχασα.

Μερικές ερχότανε κόντρα καταπάνω μου σάν νά ήθελαν νά 
μέ πάρουν σβάρνα μαζύ τους, είς τρόπον ώστί μ ’ έκαναν καί 
στεκόμουνα σάν κολώνα μή ξέροντας άπά ποϋ νά περάσω.

Τέτοιος ήτανε δ διαολομαχαλάς μέσα στόν όποίον Ιμπλεξχ 
γιά  κανή μο^ τύχη χαί μεθαύριο σάς λ»γω  τά γ ια τ ί.



4

Ανεβάζουν τ*  εξοία τοϋ σχολείου περισσότερα καί άπό τό 
Πανεπιστήμιόν σας. Καί ένώ εις τόν ίσολογισμό είχαν περίσ
σευμα, τώρα ποϋ θά πληρώσουν τοΰς δασκάλους λέν πώ ; δέν 
έχουν οΰτε δβωλο. Καί ένφ συνάζουν τοΰ κόσμου τόν παρά 
έδώ, ξεχωριστά άπό δσα στέλνουν οι ομογενείς, αΰτοί δλο νι
αουρίζουν δτν τό σχολείο πάσχει, δτι πρέπει νά λιγοστέψουν 
τής τάξεις, κοντά δέ σ’ αΰτά έχουν καί Ενα έφορο ρακοπι- 
νάτα γιατρό, ό όποιος νομίζει πώς εΐναι ίδιοχτήτης τοΰ σχο
λείου καί γκαρίζει μέρα νύχτα σά γάδαρος. Γράψε λοιπόν τ ί 
ποτα μπάς κ’ ερθ'Λ, «άμμιά διόρθωσις.

Αιαδήλωαες τών Μενεδεχτών υπέρ χ ϊτ ά  τοϋ  
Π ετράκη.

Σημ. Πα.Ι. Ε σείς αΰτοϋ πέρα ο*, άνατολϊτε; είναι αποδειγ
μένο πώς δλα τά σχολεία σάς βγάζουν τά μάτια καί ό'λο 
μ’ αΰτά τάχετε καί χαλάτε τόν κόσμο ποιός νά πρωτομπί) 
έφορος, ποΰ θά πί), δ τ ΐίκά τι λάκο ε/ει ή φάβα. Τώρα άν οί 
έφοροί σας στόν ισολογισμό είχαν περίσσευμα καί τώρα τίπο
τα , αΰτό είναι μέθοδος ισοζυγίου τοΰ Τρικούπη -οΰ μάμ καί 
άπα. Ά λ λ ά  καλά, αΰτή τήν επιτροπή δεν τήν επιβλέπουν 
άλλοι, δέν τήν εξελέγχουν ; "Οπως δήποτε καλά πατί καί 
σείς αΰτοΰ καί φαίνεται πώς είσαστε καλά προεδευμένοι είς 
τήν μέθοδο τοΰ ά'ρπαξε νά φάς καί λόγο μή δόσης, ώς πρός 
τόν ρακοπινάτα γιατρό σας, βασκελώστέ τον, καί άς φωνάζτ) 
σά γάδαρος, φωνάζει γ ια τ ί πονεϊ τό σχολείο, οί δέ δάσκαλοί 
σα; άν δέν πληρόνωνται δέν πρέπει καθόλου νά μουρμουρίζουν, 
γ ια τ ί τοΰ; σύνει ποΰ έχουν νά λαμβάνουν. ‘Ήλιος.

&!ε&ύοε ύπερ τοΰ jj.x\>pui αηρομ,ο'στχχου 
IX ετ*>άκη

στο σπ ίτ ι μου βυγχάτο·.'.ο ένα Γιάννη καί τόν ίκουγα  κάθε

! μέρα καί βλαστημοΰσε,μία μέρα τόνρώτησα τ ί έχ ε ικα ιΆ σε με 
μοΰ λέε ι.Έ γώ  άδεοφέ παντρεύτηκα καί σέ?5 μέραις μοΰφυγε 
ή γυναίκα μέ έναν κέρατά Νικόλα καί πάει στά Παρίσσα.Νά 
αΰτό έχω. Πέρασε κάμποσος καιρός καί γυρίζει ή γυναΐκά του 
άπό τά Παοίσσα και τήν ξαναπήοε ό Γιάννης μας πίσω. Το 
λοιπόν θέλω τώρα νά τόν εκθέσω δτι εΐναι μασκαράς. Γ. Χαρ- 
τάκης.

Σημ. ila.lijarO p. Αΰτά ποΰ μάς γράφεις κ. Χαρτάκη είναι 
καθαρά άτομικά. Τί μάς μέλλει έμά; τί έκανε ό Γιάννης μέ 
Γ ιάννενα, καί πρό πάντων τί σέ μέλλει εσένα ; θά πή λοιπόν 
πώς είσαι ένα μεγάλος κακοήθης, άφοϋ θέλεις νά μπαίντις στά 
οικογενειακά τού ένούς καί τοΰ άλλου, καί άν τυπώσαμε τό 
γράμμα σου αΰτό τό τυπώσαμε μόνο καί μόνο γιά  νά εκθέ
σουμε τή μοχΟηρία σου, καί γ ιά  νά πάρουν καί άλλοι παρά
δειγμα νχ μή μάς γράφουν τέτοια σκατολογήμα τα .

S i p a
*Οσα γράφηκαν γιά  τόν παπά Δαλέζιο τής άπάνω Σύρας 

εΐναι λέει ψέμαατα καί συκοφαντία καί σΰ Γιάννη Βακόνδιε 
πρφην ίεροδιάκονε vi πάψτ,ς να ^σαι ψεύτης καί συκοφάντης 
η άλλέως θά σού δείξουν τ ί ήσουν, τ ί είσαι καί τ ί κάνεις^ 
αΰτά έπί τοΰ παρόν καί άλλα ε:; τό μέλλον.
Σ ιψ . I/a.it}arflf. Τί τρωγόσαστε άδερφοί έ'τσι, συχάσετε νά μή 
μάς σκάσετε τώρα μ’ αΰταίς τής κάψες, τό όποιον καί άν 
συμβτί πεντάρα δέν δίνομε.

Ι-ί ατχ
τυπογραφικό λάθος δ υπάλληλος τοϋ κ. Ριζοπούλβυ δ όποιος 
έδωσε τήν λίρα πίσω, ποΰ τοΰ έδωκαν άντί πεντάρας, Ονομά
ζετα ι Καραφωτιάς, ώστε λάθος έγράφηκε, δπως έγράφηκε w  
δνομά του.

‘SI δόζχ τοΰ Χρεκούπη. 

Ε ις
τό κοπτήριο τοϋ καπνοΰ έδώ μάς ξεθεόνουν κατήντησαν πλέον* 
αΰτοί οί μηχανικοί τών μηχανών τοΰ κοψίματος άνυπόφοροι,.- 
έστωντας μέ τό νά μή &πάρχ_ουν άλλοι καί δέν μάς κόφτουν 
%ον καπνό δπως τόν θέλομε, άλλά μάς βρίζουν καί μάς ά- 
ποπέρνουν ένώ άπό μάς πλν,ρόνονται. Ψιλοκωμμένο δέν μάς 
κόφτουν, ποϋ εχομε τώρα άνάγκη τό καλοκαίρι γιά  νά βαστά 
δροσά καί νά μήν γ ίνετα ι καί πολΰ σέρτικος.Άλλά ποΰ νά κο- 
τήσωμε νά τούς ποϋμε τίποτα ποϋ άκοϋμε νά μάς κατεβάζουν 
Χριστούς καί Π αναγίαις δσαι; δέν έχει ούτε τό τέμπλο τής ά 
γιας Ειρήνης. Γιά τόν Θεό πές τόυ τοϋ διευθυντοΰ νά τούς 
κάνη, παρατήρησι γ ια τ ί μάς ξεθέωσαν. Μ ιριχοι x a n rox d Ja i.

Σ ημ . Ι/aJijat θ. Α ΐ τί νά ,γίνγ) θά υποφέρετε άκόμη λίγο ώς 
ποϋ νά κλείσουν νά πάν στά διάβολο καί αΰτά τά καπνεργο
στάσια μαζύ μέ τού; άγριανθρώπους ποΰ τά διοικούν καί τότε- 
θά δοΰμε τό χάλι τών ποσαπέρνιδων. ’Τπομονή.


