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Σ υ μ π α ιγ ν ία .

λ έγ ετα ι, δταν δύο άνθρωποι παίζουν μέ συμφωνία πότε νά 
χάνη ό ένας τόν νικημένο καί πότε δ άλλος τόν θυμωμένο καί 
τόννιχητή, ώστε νά τοΰς βλέπη ό κόσμος καί fcva νομίζη πώς 
εΐναι ατά γερά χαι στά σωστά θυμωμένοι. Ήια

Αυτοί δέ οί ψεύτικοι καυγάδες του σήχω σΰ νά κάτσω γώ 
γίνονται ποός τό θεαθήναι, Α γ ο υ ν  γιά τά μάτια τοΰ κουτολαοΰ.

"Οταν ό Κολόμβος πήρε τά καράβια κα'ι πήγε πρός άνα- 
κάλυψι τής ’Αμερικής, έπήρε £να ίρόμο ποΰ ναΐ μέν δέν ήξευρε 
που θά τόν βγάνη, άλλά πάντα  πάντα  ελεγε πώς θά τόν 
βγάνη σέ ξέρα, σέ σ ιεογ ιά , δέν ταξείδευε δηλαδή κουτουροϋ 
παζάρ, καί οΰτε δπου τόν βγάνη τ ι ή άκρη.

Είχε τά σχέδιά του καί πρό πάντων είχε τήνάπόφασί του, 
καί δταν καταμεσής στό πέλαγος επαναστάτησε τό πλήρω
μα καί τοΰ ελεγε η νά γυρίση πίσω η θά τόν σκότωνε, εκεί
νος τοΰς άπάντησε μέ μιά άφέλεια,ν*δποιος θέλει^να γυριση 
πίσω δ δρόμος εϊνε ανοιχτός.

Καί τράβηξε μπρός καί πήγε καί ανακάλυψε τή μεγάλη 
στεργιά τόν Νέο κόσμο.

Τούτοι δώ λοιπόν οί πολιτικοί μας τά  δυό αΰτά κενέφια, δ 
Πετρέλαιος καί δ Σουμαδάκιας μποροΰμε νά ποΰμε, δτι μας 
παίζουν 2να πα ιγν ίδ ι έκ συμπαιγνίας, έκ συμφωνίας δηλαδή, 
τό πέσε σΰ νά κάτσω έγώ  νά κάνω πιό χειρότερα από σένα, 
καί εμείς άπόξω τοΰς βλέπομε σάν χά/ιδες νά τσακόνωνται 
καί νομίζομε πώ ; τά κάνουν μέ τά σοιστά τους.

Παίζουν δηλαδή στή καμπούρα μα; άπάνω , γ ια τ ί τ ί άλλο 
είνε αΰτοί οί νόμοι που κάθε έξαμηνία φτειάνουν καί χαλού* 
παρά ένα άτιμο πα ιγνίδ ι ποϋ μας κατάντησε πλέον μέ τοΰς 
πολλούς καί καινούργιους κάθε ώρα κα ί στιγμή φετφάδες νά 
μή ζέρωμε τ ί μας γ ίνετα ι.

Είχαμε ώς τά προχθές τόν Πετρέλαιο ποϋ άποφάσυε καί 
t i n t  νά φίρη τήν άναμόρφωσι τής 'Ελλάδας καί τό £κανε 
μέσ’ τά δλα, έπήγε ν ’ άνακαλύψη τή Νέα γή , άλλά τάκανε 
βάν τά  μοϋτρά του καί τό πλήρωμά του, οί πουλημένοι βου ■ 
λευτα ί του Ινας ένας έ π α ν α σ τ ά τ η σ α ν  καί τόν έ φ ε ρ α ν  σέ θέσι 
άντίς γιά  σωτηρία νά ρίξη τά σκάφος τής πατρίδος, ώς χαθως

λέν αΰτοί οί γραμματιζούμενοι, άπάνω σέ ξέρα δπου τό κόλ
λησε, άπάνω δηλαδή στή ξέρα τή φοβερή τής χρεωκοπίας.

Τόρα ίοθε καί δ  άλλος δ  καραβοκύρης καί σάν παρανταλι- 
σμένος δέν ξέρει ποΰ πάει, καί ένώ καταγίνετα ι νά ξεκολ- 
λήση τό κολλημένο χαράβι τής πατρίδας ιό  σπρώχνει νά κόλ
ληση περισσότερο, είς τρόπον ώστε νά μή μπορή νά τό ξεκολ- 
λήτη οΰτε δ Ντουΐλιος, άπό τή ξέρα τής φοβερής χρεωκοπίας.

Τά μεταξωτά βρακιά θέλουν πηδέξα σκέλια, άλλά τούτος 
δ  Δεληγιάννης μόλις τά φόρεσε άπό τήν άνεπιτηδιότης του τα  
καταξέσχισε καί τόρα φαίνονται τά γυμνά κανιά του, πώς 
τίποτα άλλο δέν είνε παρά Ινας Ν ιανιαρδίκιας, Ινα; δειλός 
που δέν ξέρει τ ι τοΰ γ ίνετα ι.

Τόν βλέπει τόρα δ άλλος δ  Πετρέλαιος καί κάθεται κα ί 
γελά σάν νά τοΰ λέη=Χάρου καί σΰ τόρα λίγο καιρό τά κάλλ·»! 
τής άτιμης εξουσία; ώς ποΰ νά ερθη πάλι ή  άράδα μου νά τή ν  
ξαναγκαλιάσω.

Βρίζονται, γίνονται σάν τής δρνιθας τά ποδάρια καί επειτα  
βγαίνουν παστρικοί, ή δέ φοβέραις των είναι σάν εκείνες 
τ ώ ν  μικρών παιδιών ποΰ λέν:

—  Πέρασε άπό τή γειτονιά μου νά σοϋ δείξω.
‘ Η συμπαιγνία τους δμως αΰτή, αΰτά τά άχρεϊα χωρατά 

τών πολιτικών μας δέν βγάζουν σε καλα κεφάλι, διότι τ ί ;  
γάτα ήτες άπό τ ’αΰτιά ήτες άπό τήν οΰρά τήν πιάσης τιάντα 
θά σέ τσουγκρανίση μέ τά μπροστινά της 5 τά πισ<νά της.

*H γάτα  έν δσφ τήν δέρνει τινάς ζαρώνει, άλλ* έρχεται 
σ-ιγμή ποϋ ρίχνεται x a l τοΰ βγάζει τά μάτια , δ δέ Λαός, μέ 
τό ονομα τοϋ δποί'ου τολμούν κάθε μέρα στή βουλή νά πα ί
ζουν καί νά τόν κοροϊδεύουν, άπόδειξε πάν^οτες, δτι οΰτε τά· 
πολλά χωρατά σηκώνει έκεϊνα ποϋ τόν καταστρέφουν, καί δτι. 
στήν έσχατη άπελπισία δέν σπάζει μονάχα τά τσάμια α ΰτω - 
νών ποϋ έχουν τήν άξίωσι νά τόν διοικούν, άλλά δτι έχομε 
καί "Οθωνας γ ιά  παράδειγμα έχομε καί Καποδίστριας.

Δέν ξέρομε Αν ή θάλασσα |νε στραβή ί| στραβά άρμενί- 
ζομε, τό βέβαιο δμως εϊνε πώς δέν πάμε σέ καλό δρόμο, κα! 
δ-ι τό τουλούμι άρχισε καί παρά φούσκωσε καί δέν ξέρομε 
σέ ποιανού μοΰτρα θά σπάση.

Αΰτά τά πράγματα δέν γίνονται βέβαια σέ μια μέρα καν 
σέ δυό, άλλά δταν θά γίνουν γίνονται μιά καί καλή.



Τό καλό πανί δέν τό τηράζουν μόνον άπό τή χχλή, άλλά 
καί άπά τήν άνάποδη, καί άν ώς τόρα βλέπουν τήν καλή μας 
■6ά φτάση δμω; ώ ρ α  νά τοΰς.δείξωμε καί τήν άνάποδή μας. 
Τοΰς κερατάδες.

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Έδοο*

•τά ροϋχά μου σέ μιά πλύστρα νά μοΰ τά ξεκαθαρίση χαί μοϋ 
τάφερε πιό γλυτζασμένα.

Δύσαμε τήν εξουσία στόν Δ ϊληγιάννη γιά νά μάς ξεκαθα
ρίση άπό τής λέρες τοϋ Τρικούπη καί μάς τάκανε πιό χειρό. 
τέρα. Τί είνε πάλι αΰτό τό νομοσχέδιο τοΰ καπνοΰ χαί ποϋ 
Οά βρή δ φτωχός ό καπνοεργάτης δύο δραχμαίς νά πληρώνη 
τήν κάθε οκά ποϋ δέν έχει πολλάκις νά πάρη ψωμί καί ποϋ 
να τρέχη μέσα σέ κείνο τόν λαβύρινθο τόν τελωνειακό γ ιά  νά 
κάνη δηλώσεις καί κόντραδιαδηλώσεις. Ό λος δ καυγάς είνε γιά 
τήν υπουργική χουλιάρα. Μοϋτζες νάχη δ καλλίτερος. Γιά τέ- 
τοιαις λέραις χρειαζεται άλλο σαπούνι από τή φάμπρικα τοΰ 
χαζολαοϋ, άλλοιώς δέν ξεπαστρέβονται.

Σημ. Πα-Ιηανθρ. Είμαστε σύμφωνοι καί ίσα ίσα αΰτά κο
πανίζω  κ έγω παραπανω, αλλα αυτά τά ζώα έφτασαν πλέον 
νά μή μας χαμπαρίζουν καί γελοΰν στής φοβέραις μας σάν 
τά παιδιά δτ*ν τά φοβερίζουν μέ τόν μπαμπάο. ’Α γάλια  α
γάλ ια  γ ίνετα ι ή άγκουρίδα μέλι, καί τύτε βλέπομε αύτωνών 
τοΰς μέλλει ?  δέν τοΰς μέλλει.

Κ έ ρ κ υ ρ α .
Φυλακαί Σωφρονιστηρίου. ΙΙρώτο, δ νέος εργολάβος μας 

έδώ δέν μυρίζει καλά. 2 "Όποιος θέλει νά μπή μέσα καί δέν 
τοϋ πλήρωση τραμπούκο, απαγορεύεται η είσοδος. 3 Ά α α  δ 
Ιργολάβος τοϋ ψωμιοϋ δέν τοϋ πληρώση τό πρωινό τα ίνι, λέει 
πώς είνε ωμό τό ψωμί, άμα ποΰ ληφθή ψ ίνεται άμέσως καί 
μπαίνει ελεύθερα μεσα. 4 Τό δωμάτιο τής επιστασίας τό νοι
κιάζει σέ όσους έχουν πρός 15 δραχ. τό μήνα. 5 Όσοι κατά· 
δι/οι εξέρχονται γιά τήν γεωργία ά ντ ί; νά τοΰς στείλη νά 
καλλιεργήσουν τα χωράφια τοϋ δημοσίου, τοΰ; έστελνε στά

(3) ΥΠΟΦΤΛΛΙΣ

Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ
Γ-.

Τό βράδυ εγω καί ο 'πϋοος άμ* σούοπωσε είμαστε στό 
κλαρί. ' Γ

Φορέσαμε καινούργια ποκάμισα, τά γαντάκ ια  μας καί τά 
σκολιανά μας οοϋχα. Ξεκινήσαμε. *Η ώρα ήτανε Οχτώ.

—  "Ακου δώ, μοϋ είπε στό δρύμο δ Σπϋρος κύτταξε vi 
μή φανής φοβιτσάρης, δ,τι κάνω ’γώ νά κάνης καί σύ.

— Πολΰ καλά τοϋ απάντησα, άλλά κ* ί σΰ κύτταξε νά μή 
τύχη καί κάνης τίποτα άνοησίαις καί βρώ έπειτα  έγώ τόν 
μπελά μου, ποϋ περνώ κάθε μέρα άπό κεΐ.

— Μά καλά σοΰ λέω ’γώ πώς είσαι κουτός. Βρέ σΰ, ί; γ υ 
ναίκες θέλουν τύλμη πριν φθάσουν καί σοΰ πάρουν τόν άέρα, 
τότε άντίο μαστέλο. Καί επειδή μπορ'ΐ νά πιάσωμ* καί σχέ
σεις νά προσέξη; καλά καί νά έχης πάντοτε «τό νοϋ σου.Ό τι 
δτ*ν σ/ετ^εσαι μέ μιχ γυναίκα η κορίτσι μέ σκοπό νά περ
νάς τήν ώ?* σου, δεν ττρέ-ει νά τής δίνης πο; ΰ θάρρος, είς 
τρόπον ώστε v i γ ίνετε σχν φ(λοι, γ ια τ ί 'τότε πάει πλέον, δέν 
μπορεϊς να τή ; κανη; επιχείρισι διότι ντρέπονται. Μπορούν 
καί στόν Μπερτόδουλο νά παραδοθοϋν άλλά σέ σένχ ό/t. Μέ- 
σος δρος δέν υπάρχει, μέ κορίτσι ποϋ π  άνε·. σχέσει;, τό σύν
θημά σου πρίτ-st νά ηναι έφοδο,-. Μ  γυνα ΐκε;' μοιάζουν σάν

περιβόλια τού γαμπρού του μέ φύλακα μαζύ. 6 Παρέχει εύκο- 
λία ις σέ δσους πληρώνουν τραμπούκο. 7 Πέρσυ δ κατάδικος’Αν- 
τ ίπας σκότωσε Ιναν δντας στουπί στό μεθύσι, αυτόν δέ τόν 
είχ* υπό τήν προστασία του καί μεθούσαν μ α ζΰσ ’-ό σπίτι του. 
8 Τά κάρβουνα πού αγοράζονται γιά  τό νοσοκομείο τού σω
φρονιστηρίου τά στέλνει στό σπ ίτ ι του.

Γράψετα λοιπόν αΰτά γιά  νά τά μάθη δ υπουργός καί δ 

βουλευτής ποϋ τόν προστατεύει καί κΰρ Βασιλάκης.
Σημ. ΠαΛψίγθρ. Ίδοΰ λοιπόν ποΰ τά γράψαμε κ«1 κρίμας 

τό χαρτί καί τό μελάνι γ ια τ ί τίποτα δέν θά τοΰ κάνουν, ά 
φοΰ τόν προστατεύει βουλευτής.

Ά λεξάνδρεεα.
’Εδώ ένας κύριος Δημ. Βρετόπουλος σέ κατηγορά δπου 

σταθή καί βρεθή, άλλά δέν ξέρω τό α ίτιον, είνε δέ ίνα  έκ
τρωμα καί πιασμένος άπό ταμπλά στό ένα χέρι καί στό ίνα  
ποδάρι καί πρός γνώσίν σου.

Σ. ΙΙαΛηα\θς<. Γιά νά μέ βρίζη κάτι βέβαια θά τοΰκανα 
άφοϋ δέν τοΰβγανα τά μάτια , άλλά άπό άνθρωπο ποΰ τόν τ ι 
μώρησε δ θεός τί καλό μπορεί ν ' άκούση τινάς. "Αστόν τόν 
θεοτούμπη.

Άπό
τή φυλακή τοΰ Γεννήματα δ Η. Λύρης παραπονιέται πώς χ χ · 

ταδικάστικε άδικα σέ 6 μήνας γιά καταπάτησι οίκοπέδου 
ποΰ είνε δικό του. Τόρα άδικα πλέον η δίκαια αΰτοΰ μέσα 
ποϋ σέ στρύμωξαν φίλε κ. Λόρη άπό άλλον νά σέ βγάν^ μή 
ελπ ίζε ις . 'Η φυλακαίς είνε πύλαι άδου ών ούδ’ άγγελοι κα τι
σχύουν νά βγάνουν κανέναν παρμ μόνον οί βουλευταί.

Λ α ώ ρ ε ο ν .
Εί’ς τό μέσο τή ί άγοράς, ΰπ,άρχε); Ινα Απόγειο πού βγαίνει 

δλη ή δυσωδεία τού κόσμου καί θά μάς πιάση χολέρα, δέν 
παρακαλεϊ: αΰτόν τόν αστυνόμου πού γιά  τό τίποτα φωνάζει 
καί χαλά τόν κόσμο νά μάς τό βουλώση. Τοΰ κάναμε χ ίλ ια ις 
φοραίς παράπονα καί τίποτα  δέν έγινε.

Σημ. ΠαΛηα,γθρ. ’Αφού τοϋ κάνατε παράπονα καί δέν σάς 
άκούει. θά πή πώς είνε άνθρωπος ποΰ δέν πέρνε». άπό λόγια ,

τά ψευτοκάστρα τή ί Χαλκίδας καί τοΰ Ναυπλίου, πού δσο 
κάθεται καί τά πολιορκεί τινάς, μόνο τόν καιρό του χάνει, 
ένώ μέ μιά έφοδο τά κάνει οκουπ;δόχορτο.

—  Καλα ολα αυτά αλλά είνε καί μερικαίς ποΰ μοιάζουν 
σάν φρούρια άπόρθητα.

— Είσαι κουτός,σήμερα κα ίώ ς κατη,ντησε ή επιστήμη τοΰ 
πολέμου 8έν υπάρχει πλέον σε δλο τόν κόσμο φρούριο άπόρ- 
θητο καί ουτε καί αύτό τό Γιλβατάρ. Είδες γυνα ίκα , έφοδο 
θέλει, δηλαδή νά τής ριχτής καί ή νίκη είναι βεβαία.

— Κάμμιά φορά δμως τά βρίσκει τινάς σκούρα.
— ’Εάν είναι ντ ίπ  ζώον, ν τ ίπ  άπειρος, ν^Ιπ θεόκουτος, 

τότε τ ί νά σού χάνω ’γώ . *Η γυναίκες θέλουν όρκους, ενθου
σιασμού; καί^ παράδες, έχεις αΰτά τά δυό ; έμπρός καί μή φο
βάσαι, καί θα δής τώρα αμέσως πώς αύτή τήν γυναίχεια Μα- 
χεδο νιχή φάλαγχα πώς θά τήν διασπάσω έγώ άπόψε σώνει σΰ 
νά μή φανής άνανδρος καί μ ’ άφήσης μοναχό μου

''Αμα ποΰ άκουσα έγώ αΰτά έγκαρδιόθηκα, γ ια τ ί νά οά; 
πώ δέν ήμουνα καί τόσο φοβιτσάρης, άλλά πάντα ήθελα σύν- 
τροφο, γ ια τ ί έσκεπτόμουνα δτι σέ ώρα κινδύνου μπορούσα νά 
τό έστριφα έγώ καί ν’ άφινα έχείνον νά κάνη χαλά.

Οταν φτάσαμε στό δρόμο μπήκαμε σέ προσοχή-
Πρώτα πρώτα συναπαντήσαμε δυό μικρά ώς 12 χρονών 

σαν να ήταν εμπροσθοφυλακή. Αμα μά; είδαν άμέσως τρε
χάτα γύρισαν πίσω καί πήγαν νά δόσουν στά φουσάτα τήν 
είον,σι πώ: φάνηκαν δυό νέοι.

Προχωρήσαμε κ»ί άπαντήσαμε μπροστά μας τό πρώτ* 
τάγμα τό δποίο ήτανε άπό τρία θεοκόριτσα καί μιά νταρ-

καί δέν τοϋ κοστίζει τί-ποτα τόρα ποϋ γράψαμε αύτά , νά ι
στείλη νά ρίξη καί άλλαις βρώμες μέσα πρό έκδίχησί σας. !
’ Από τέτοιους χοντροκέφαλους όλα πρέπει νά τά περιμένη j
τινάς. ί

Χύραε.
Παβακάλεσε τόν άστυνόμο μας νά καταργήση τά πορνεία 

ποΰ είνε άπό πίσω άπό τής φυλα*αίς καί καταμεσής τής πο
λ ιτε ία ς , άλλοιώς θάναγκαστοϋμε έμεΐς οί γείτονες νά βάνωμ* 
φωτιά νά τά κάψωμε. 'Εχομε κάθε βράδυ ταβατούργιοί, η 
τάχα δέ ν ξέρει δ κύριος δτι έχομε κορίτσα, η κάνει τάχα πώς 
δέν ξέρει τ ί συμβαίνουν κάθε βράδυ έκεΐ. Μά άδερφέ ώς εντός 
καί καταμεσής τής πόλεως . μάς συστένουν πορνεία γιά νά 
μάς εξαχρειώσουν πλέον δλους νά πάμε στό διάολο.Οί γείτονες.

Σημ . ΠαΛηαγθρ. Όσο κ ι’ άν φωνάζετε τό πορνείο θά μένη 
στή θέσι του διά πολλά διότι, δσο δέ γιά τή φωτιά ποΰ λέτε 
νά βάνετε νά τό κάψετε, φυλαχθήτε μήπως κοντά σ’αύτό 
πάρουν καί τά δικά σας σπίτια φ» ΐ »ά .  Μπορεί δμως νά φιλο- 
τιμηθή καί νά κάνη, τ ίπο τα , άν δέ πάλι δέν κάνει μή σώση 
ποτέ του νά κάνη καλό καί κακό νά τόν είρη κεΐ ποΰ περ- 
ιεατά.’Αμήν.

φτωχή γυναίκα καί δούλευα 2 0  χρόνια οέ  ξένα χέρι* 6πηρέ· 
τρια νά ζήσω 4 όρφανά ποϋ έ χ ω ,  καί στό σπήτι πού δούλευα 
καθότανε δ Δ. Κουντουρόπουλος κουρέας καί μέ γέλασε καί 
τοϋ δάνεισα 100 δρ. δτι θ’ άνοιξη κουρείον κ ι’ αύτός έκανε 
ρούχα γιά  τό λοϋσό του, προχτές πήγα στό μαγαζί του νά 
τοϋ τά γυρέψω καί δχι μόνον μούπε πώς δέ μοΰ χρωστά τ ί
ποτα άλλά σήκωσε καί τό χέρι του καί μ έ  βάρεσε μπροστά 
στόν κλητήρα άριθ. 54. Μαρία ’Αντωνίου.

Σημ· ΠαΛηα,γθρ. Σάν είσαστε τέτοιαις κουκουβόμυαλαις 
σείς ί) γυναίκες καί σκορπάτε τά λεπτά  σας ’δώ καί κεί, "ί 
νά σάς κάνει τινάς Τώρα ij δραιχμαίς σου πάνε καί κύτταξε 
*αλά νά μή ξαναπας στό κουρείο του, γ ια τ ί δέν τόχει τίποτα 
νά σοΰ κόψη τόν λαιμό πέρα πέρ* μέ κάνένα ξουράφι, καί πάς 
υστέρα σπ ίτ ι σου χωρίς κεφάλι.

ντάνα , αύταίς άμέσως σάν νεράϊδαις μάς κόψαν τή στριίτα έρ 
χόμεναι στήν άράδα δλα ίσα κάτω ’πάνω μας, είς τρόπον <3στε 
δέν είχαμε άπό ποΰ νά γυρίσωμε.

Σ τέκετα ι δ Σπϋρος στέκομαι κ ' εγώ , καί στέκονται καί 
κείνες σέ εύθεΐα γραμμή. Αύτη ή στάσις ποϋ έμοιαζε σάν δυό 
Ιχθρικά στρατόπεδα, βάστηξε ώς Ινα λεπτό, ώς πού ή θεο- 
ντ*ρντάνα μάς είπε έτσι μέ δυό λόγια σάν νά μάς Ικοψε τήν 
πήτα .

—  Κύριοι, πρέπει νά ^στε βλίγο διακριτικοί, πρός τι μάς 
■παρεμποδίζετε τόν δρόμο ;

—  Κυρία μου, άπάντηβεν δ Σπΰρος, έμεΐς δέν σάς μποδί
σαμε τόν δρόμο, άλλά σείς μάς κόψατε τό δρόμο.

—  "Ο, ώ , είστε βίέπομε πολΰ ζωηροί.
— Ό χ ι,  κυρία μου είπα ’γώ  μέ μισή φωνή, έγώ δέν μίλησ* 

τίποτα .
—  ’Εσείς είσθ» γείτονας, σάς γνωρίζομε άλλά δ κύριος άπό 

"^ώ, δστις φαίνεται τόσον άύθάδης.
—  θ ά  μάς πήρατε, φα ίνετα ι, κυρά μου, άπάντησε θυμω-

? ένος δ Σπΰροί γ ιά  τίποτα αμαξάδες, γιά νά σάς κόψωμε τό 
ρόμο, τόν δποίο ί  έύγενείαις σας μάς τόν έχ ίτε  πιασμένο.

Ά π ά ν ω  στή μικρή αύτή φιλονικεία έφτασαν καί τά άλλα 
α ,ο υ σ ίτα πέν-ε δέίία μικραίς μεγάλα·.; καί μά ; σχημάτιταν 
μιά σωστή πο Ι’Λόχία; άπό ολα τά αέρη.σάν ήμικύ*λιο, άπό δέ 
τή ; καινούργιες αΰταίς επικουρίαις μιά ξανθή, μέ τά μαλλιά 
ζέπλεχα πίσο>, σγουρά ποϋ έφταναν ώς στή μέση της, Ινα 
ζοηροκόριτσό, απλά ντυμένο, μέ μιχ ροδίτη μττλούζα, λίγο 
κοντή, μέ τής γοβίτσαις της τής κομψαίς, μέ τό βασιλικό στό 
στήθος—ποϋ καθώ; λέγει τό Ιξηγηματήριον τών λουλουδιών

Ό  Ν. Κολοκοτρώνης άπό την Αμερική νά συμβουλεύη τοΰ; 
Σπαρτιάτας καί Τζιντζινιώτας ποΰ ξεπατρίζονται στήν Ά μ*· 
ριχή νά μή πηγαίνουν εκεί καί δτι είναι άφιλοπάτριδες, τότ* 
δέν τόν ρωτάς γ ι ί τ ί  αΰτός πήγε ; Δ. Ε. Μποτσαράκος.

Σ ημ . Πα.1ηα>0(-. Έ πηγε ίσα ϊσα έκεΐ γιά  νά ίδή τί τρέχει 
καί νά μάς γράψη δσα μάς έγραψε. Πολΰ φιλοσοφία θέλ*ι, 
Τσακισθήτε λοιπόν δ ένας άπό τήν Αμερική χαί δ άλλο; 
άπό *δώ πατριώτες άνθρωποι.

Χ ά λ χ μ ϊν χ .
Ό  δπλονόμος τής Άφρόεσσας θέλει νά έφαρμιόση τοΰ; κα

νονισμούς καί ώς ποΰ νά τούς έφαρμώση δέν θά πάρωμε ποτ4 
μισθό, ώς καθώς έχομε τρεις μήνους νά πάρωμε, καί φέρετβι 
σάν αγριάνθρωπος καί μάς βρίζει Χριστούς καί θεούς. Γιά 
τόν Θεό σκυλιά είμαστε η άνθρωποι ;

Σ ί,μ . UaA. Ά  κύριε δπλονόμε, δ τρόπος σου δέν είναι τρό
μος εύγενικός, καί γ ιά  νά μή ιέ  λένε βάρβαρο γίνε πιό χειρό
τερος, έγώ δέν είμαι πλοίαρχος νά σοϋ βάνω γνώσι.

Α ί γ ι ν α .
Ό  παπά Μιχάλης ’Εμμανουήλ είναι Ινας τραγογένης καί 

αύτός. Προχτές πήγε Ινας στον παπαδιάβολο αύτόν ποΰ ή
θελε νά στεφανωθή γιά νά τοΰ δώση τήν άδ*ια καί δέν ή
θελε νά τοΰ τήν δο>ση γ ια τ ί λέει ήτανε άλλη? ένωρίας, ΰστερχ 
δέ άπό χίλια στανιά λέει δ παπάς. — Πάρεμε καί μένα στή 
στεράνωσι νά σού δώσω τήν άδεια. Ό  γαμπρός έπαραδέχθηκ* 
καί δ παπάς τοΰδωσε τότε τήν άδεια, άλλά άμα τήν πήρ* 
τοΰδωσε πέντε μούντζες μπρός καί πέντε πίσω καί πήγε κ*1 
λιά  του.

Σ ημ . ΠαΛ. Καλά τοδκανε, άν καί τοδδωκ* πολλοΰς, άλλά 
άν φτάση νά ξαναπαντρευτη χαί ξαναπέση στά χέρια τοδ 
«α π ά , τότε τόν λογαριάζει.

Α ύτοί
οί Βαθρακονισώτες κατά ,τησαν άνυπόφοροι καί γδύνουν τόν 
κόσμο καί είναι καί κάτι στρύγκλες έκεΐ πού είναι θεέ καί

σημαίνει μίσος— μέ τήν βεντάγια  της τή κατακόκκινη σάν π*> 
παροΰνα καί άκόμη τ ί άλλο νομίζετε, μέ Ινα καμουτσίιι τοϋ 
Ιππικού, καί λαβένεί τόν λόγο ξηρά ξηρά χαί λέει, άφοϋ άφη
σα τό μπράτσο τής Λοϋ είχε μέ τήν φιλινάδα της καί μάς ά- 
νοιξ* τόπο.

— ’Ορίστε, κύ«ΐοιΤ-*€ράτετε.
Ά μ α  μάς άνόι^ε τόν τύ-rto ξβγλυστρησαμ* σάν χ έλ ι*  καί 

τό βάλαμί βήμα τ*χύ.
Μόλις πρ0χωρή<ίάμε Jtiy* £*μ#·ί« * a t βρ ίωμ* τήν οπισθο

φυλακή κάμμιά δε*απίντά(Μ ί μ εγάλα ις, ^δποίαις ένώ
φίύγαμε μάς έλεγαν :

—  Ά λλο ΰ . Έ δώ δέν μπασάρει καί πέφτ«.ι καί λούρτημ».
Ό  φίλος μου Σπϋρος μέ τό μεγάλο κεφάλι τάχασε. Τό

βάναμε τρόκ καί δταν άπομακρυνθήκαμε λ ιγάκ ι άπό κείνο τό 
φοβερό γυναικολόγιον μού λέγει δ φίλος μου Σπύρος.

—  Μωρέ δέν μοϋ έλεγες «ώ ς ήτανε έτσι νά ξέρ ιμε ν« 
πάρωμε καί μεΐς πέντε 8ξ άλλους φίλους μαζύ μας νά τής ά- 
λωνΐσωμε δλαις.

— Μά δέν σοΰ τάλεγα *γώ. Έ δώ δέν τά βγάζ·1 πέρα 
οδτε δ στατάρχης Βαζαίν καί οδτε καί δ Μόλτκε.

—  Κ α ί μ’ δλα  ταϋτα έγώ σοϋ λ έ ω  πώς θά τά βγάνωμ* 
ί πέρα. Είδες εκείνη μέ τά ξανθά μαλλιά πού μάς άνοιξε τό 
| δ ρόμο, αί τόν άνιιξε γιά σέ, τράβα πάρα πάνω καί σοΰ λέω 
Ι τ ί ποιήτέον. Πρέπει νά τή ; κάνωμε διάλυοι. ώττε νά μή ^vat

συμμαζώμέναι;. γ ια τ ί έ’τ^ι θχ μά; κοροϊδεύουν. Πάμε νά τά 
ποΰμε κβί νά κά··ωμ: τά σχέδιά ρα; .

Τώρχ τι σχέδια χάναμε κχί τ ;0  μάς βγήκαν τά σχέδιά 
μ α ; μεθαύριο τά λέμε.
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φύλαττε καί Ας £ίξη ένα μ άτι εκεί δ Κατζαντρής. Έ νεκα  δέ 
Τών στρυγκλών αυτών αναγκάστηκα καί μετακομίστηκα στή 
Ν ΐάπολι.

Σημ. Tla-iyai θ(>· Έ γώ  του; Βαθρακονησώτες τούς πέρνω 
γιά πολύ καλούς άνθρώπου; κα'ι μόνο δτι πέρνουν μιά δεκάρα 
τόν τσίρο και πέντε γιά τά ψηστικά του, δσο για  τής στρυγ- 
κλες ποΰ μοΰ λές νά περάσω νά τής ’δώ, αυτή τήν ανοησία 
δέν τήν κάνω γ ια τ ί μπορεί νά μέ πνίξουν.

Δάσκαλος — *Οχο\>, γυναϊκά μ·ου, μέ πάψανε.
Ι’υκαίκα. — Έ/ώ as δεορ£ζω.

Έδώ
μέσα *ί’ ς τό τσαγκάρικο τοϋ Μυτηληναιου έχομε Ινα υπάλ
ληλο ποϋ δέν μάς άφίνει νά κάνωμε τίποτα , τά βάνει μέ 
βλους τοΰς καλφάδες, κορδελιάστρες, μουστερίδες καί μέ 
Τόν έαυτό του καί άν δέν συμμαζευτή, θά μας φέρη σέ θέσι 
να τοϋ τής βρέξομε κάμμιά ώρα καί άς γίνη δ,τι γ ίνει.

Σημ. Πα.Ι. Τίς ξέρει τί ζιζάνια είστε καί σείς καί τόν φουρ
κ ίζετα ι τόν άνθρωπο, έλα τώρα συχάσετε καί μακρυα από ξυ
λ ι έ ς  ποΰ λέτε νά τοΰ δώσετε, γ ια τ ί πήρε μαγκούρα δυνατή 
καί τήν φυλάει κρυμμένη γιά σας, γ ια τ ί φοβάται νά τήν πιάση 
στά χέρια μή τοϋ τήν πάρετε.

Ή  βουλή καί ό Χουμαδάκεας.
Λ α ό ς .  —  Ψ ά ρ ια α α  !

Έ δ ώ
εις τό Γεράνι έχομε μιά λίμνη μέσα είς τόν κεντρικώτερο 

δρόμο, δπου υποθέτει τινάς δτι βρίσκεται είς τήν λίμνη τής 
Κάρλας, ή δπο(α τίποτα άλλο δέν διαφέρει άπό τούτην έδώ,
ftcipa μόνο δτι δέν βγάζει καί ψάρια καί χέλια , άπό τά δ-
ποϊα εντός όλίγοο πιστεύομε νά έχωμε, έάν δέν φροντίσ^ ή 
έπί τής υγείας τής πόλεως επιτροπή νά γεμίση τό μέρος τοΰ- 
TO, γ ια τ ί *4με νά σκάσωμι. Οί γείτονες.

Σημ. ΠαΛτιανθρ. *Η επιτροπή τής υγείας έχει άλλαις eicou-
δαίοας δουλειαίς καί άλλαις άσχολίαις, ήγουν νά μή κάνη τί- 
«Οτα, καί δέν εύκαιρα καίάν καταμεσής τής πόλεως σχηματί
ζ ο υ ν  δχι λίμναις βρωμερα'.ς ά>λά καί θάλασσαις.

Χτυλίδα.
Ό  άπό τρία χρόνια έδώ ταχυδρομικός έπιβτάτης μας έ

κανε καλά τή δουλειά του, δηλαδή είχε δ νοικοκύρης δι*ή 
του σφραγίδα καί βούλωνε μ’ αυτή δσα συσττ,μένα γράμματα 
άποσφράγιζε καί σούφραινε τόν παρά, τώρα λοιπόν τσακώθηκε 
καί είναι στό φρέσκο, καί πρός γνώσι τών άλλονών ταχυδρομι
κών δπαλλήλων.

Σ ημ . ΠαΛηανθυ. Σάν κ ι’ αυτόν τόν ταχυδρομισό επιστάτη 
κατά ευτυχία έχομε πολλούς, άλλά ξέρουν καί κάνουν τή 
δουλειά τους παστρικά. Ταχυδρομεία είναι αυτά δπως κατάν
τησαν η σουφροτήρια ;

Αά̂ ε τήν πάψε αου.
— Τέ λές, άδερφέ, κ*ε ε γ ώ  ερχόμουνα γεά προ» 

βεβαιμό.

Χ τ ά
σύνορα είναι ένα χωριό Σμόλια τό μισό έλληνικό καί τό μισό 
τούρκικο. Εκεΐ ένα ανδρόγυνο στό έλληνικό τσακώθηκε, φεύγει 
η γυναίκα καί πάει στό τούρκικο, άλλά μιά μέρα τήν παρα
μόνεψε δ άντρας της καί τήν κυνηγούσε καί αυτή φεύγοντας 
μπήκε στό έλληνικό. Τρέχουν οί τοϋρκοι νά τήν πάρουν δέν 
τήν δίνουν οί δικοί μας, καί αρχίζουν τό τουφεκίδι, έσκ·- 
τωςηκε κανένας. Ά μέσως στρατεύματα καί πολεμοφόδια 
από τή Λάρισια καί οί τοϋρκοι άπό τό τούρκικο, δταν δέ 
έφτασαν στό χωριό βοίκαν τούς τούρκους καί έλληνας στρατι- 
ώτας καί γλεντούσαν διότι τά σκμβίβχσαν. Αΰτή ήτανε ή 
α ιτ ία  ή σπουδαία ποϋ κόντεψε ν’ άνάψη πόλευ,ος. Φτοΰ τά 
πίθε μύτι-

Εες τό ΊΓυ««.»γραφε?ον
τοϋ κύρ Τρίμη, ποΰ είναι έκεΐ κοντά στούς αγίους θεοδωρους 
καί απέναντι τοϋ Γερμανικοϋ φούρνου, έκτυποΰνταε προσ
κλητήρια κηδειών, καί μνημοσύνων είς τιμάς πολύ συγκατα- 
βατικάς, ήγουν διά 50 άντίτυπα δρ. 5, διά 75 δρ. 6 ,50 , διά 
100 δρ. 8.

*11 νέαες μόδαες.


