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5·τό o*otjjivc.
Ο μεγας μας ίστορικος Ξενοφών είπε :
«Έ ν  τ* ΐζ εΰνοουμέναις πόλεσιν ού» άρ·.εϊ δοκεϊν τοΐς πολί 

t .α ι,, ήν νόμους καλούς γρχψωνται, ά λ λ α  νο μ ο ΐιύλα κ α ς  προσ- 
βαιροΰνται, οιτινες έπισχοποΰντες, τον μ έ ν  ποιούντα τά νό- 
(Γμιμα έπαινούσιν, ην δέ τις παρά τοΰ, νόμους ποι ζημιοΰσι . J)

ΗγοΟν μας. Σ ιίίς  καλαίς πολιτεία ις, «5 έ ν φτάνει μο<ο νά 
φανιάζω ντα ι οι πολιτα ις, άν έχουν καλούς νομούς, σύνταγ
μα, αλλα να έχουν καί ανθρώπους ποϋ νά φυλάγουν τοΰς νό
θους, τών οποίων η δουλειά νά /,ναι, νά επαινούν δσους πο
ρεύονται κατα τους νόμους, εάν δε παραβαίν/i κανείς τοΰς 
νόμους, ζη ι ι ιο ϊσ ι ,  νά τόν καθίζουν στό σκζμνί.

Σέ μάς μποροΰμε νά ποΰμε δτι νομοφύλακες είνι ο/ι μόνο 
οι Ε ίσαγγελέί^ες, οί όποιοι αΰταπαγγέλτω ς, δηλαδή χω 
ρίς να τούς οιατάζν] τινας, έχουν τό δικαίωμα νά τσακόνουν 
καί νά καθίζουν στό σκαμνί τής άνάκρισις κάθε παραβατην 
“Των νομών, αλλα πρά πάντων οί βουλευταί, οί όποιοι ώς αν
τιπρόσωποι τών πολιτών έχουν τό δικαίωμα νά κατηγορούν 
και να καθίζουν στό σκαμνί καθε παραβάτη τ ώ ν  νόμων.

 ̂ *0 δε μέγας μας πάλι ’Αριστοτέλης, είπε, πώς τά περισ
σότερα αδικήματα γίνονται η άπό φιλοδοξία η άπό φιλο
χρηματία.
, Τό λοιπόν τώρα οί νομοφόλακες βουλευταί μας κάθισαν σέ 
ανάκρι-ιι τόν Πετρέλαιο, γ ιά  δσαις παρανομίαις έκανε σ τ ό  
κράτος παρακινούμενος βέβαια ητε άπό φιλοδοξία ητε άπό 
φιλοχρηματία.

χ Θά θυμάστε βέβαια δταν γκάριζα, δτι θά έρθ-/) μ ί α  μέρα 
να μάς δωσν) λόγο ό Πετρέλαιος γιά δσαις παρανομίαις έκανε, 
Χαί ί’δοΰ δτι ό λόγος μ*ς σάρξ έγινε καί ό μέγας Πετρέλαιος 
από τό πρωθυπουργικά σκαμνί κάθεται στό σκαμνί τοΰ κα τη 
γορουμένου.

Πρέπει νά τιμωρηθή, «ν έκανε παρανομίαις γιά νά γίνγ; 
παράδειγμα καί σ’ αΰτοΰς τοΰς ΐδίου; βουλευτάς καί οπουρ- 
γούς ποΰ τόν κάθισαν τώρα στά σκαμνί.

; ώρα *a l ποιανής γνώμης είμαι, αν δη
λαδή θά παραπεμφθϊί στά ειδικό δικαστήριο, σάς προλέγομε 
μαλιστότατα , διότι έχε» πολλαίς δουλειαίς του τσαπατσού

λικα φτειασμένα ι;, άλλά τά ζήτημα είνε νά δοΰμε αν αΰταίς 
τ Τ» τσαντατσοδουλειαίς του, τ^ς παρανομίαις του τί5ς έκανε 
γιά νά σουφρώση η παρακινήθηκε άπά φιλοδοξία, ^ά γ ίν*  
μεγάλος άνδρας μέ τνίς Τσίχλες καί τνίς Καρακάξες, τά Κ * -  
ραλη Δερβέν καί ττίς λυκοφυλ,ίαις τής αγαπητής Άουστρίας, 
τνίς γελοίαις καί φοβεραίς ναυτικαίς καί στρατ.ωτικα ί; προ  ̂
παρασκευαίς καί σάβατα, οπού πάν στό διάβολο τόσα μ ιλ ι- 
ούνια καί μάς χαντάκωσε ώς τόν λαιμό.

Γι αυτό κάνεις ποτέ οοο μεγάλη δύναμι καί $  ey*λ, δέν 
πρέπει νά «περηφανεύεται χαί νά νομιζγ) πώς αύτός είνε καί 
δχι άλλος, καί δτι δέν φοβάται κάνένα, γ ια α τ ί έρχεται ή
μερα ποΰ φτάνει νά γεωμετρά τοΰς τοίχους τοΰ Κ ίγκ η κάμι«- 
νής καινούργιας φυλακής ή όποία θά βαφθιστν) we τά δνομά 
του πρός δόξαν του άθάνατον τής καταδίκης -ου.

"Αν οί μεγάλοι δέν τιμωρούνται άλλά άφίνονται έλεύθείοι 
νά μάς κάνουν εμάς τοΰς πολίτας δπως θέλουν, δέν μπορούμε 
π«ρά νά εξαχρειωθούμε καί νά καταντήσωμε κνώδαλα και 
ανδράποδα τής ’Αφρικής.

Στά σκαμνί λοιπόν κ. Πετρέλαιε,στό σκαμνί γιά νά κάνωαε 
χαί μεΐς τώρα ποΰ ηλθε ή άράδα μας νάζι μέ σένα.

Στό σκαμνί.

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ.
Κ ο ν τά

στήν ά γ ’α Ειρήνη είναι ένα κατάστημα ποϋ τό λένε Βασιλικά 
άσυλο, τό όποιο τά διατηρά ή βασίλισσα καί ζοΰν έκεϊ μέσα 
25 ορφανά καί τρών μέσα καί ντύνονται άπό ’κεϊ, ή δέ διευ
θύντρια τοΰ καταστήματος Ονομάζεται Ευανθία Μιχαλοπού- 
λου.

Αυτή λοιπόν, ένφ ή βασίλισσα τής πληρώνει μισθό γ ιά  νά 
έχγ δυό δοΰλες, δέν εχει κάμμία καί μεταχειρ ίζεται τά κ-.- 
ρίτσα γιά δοΰλες, βάζοντας τα  νά σφογκαρίζουν καί νά κατα
βρέχουν τοΰς δρόμους, άφίνομε δέ πλέον ‘ ποΰ τό φαγεΐ τους 
είνε λ.μάρικο. Βάνε φωνή μπάς καί γίνν) κάμμιά διόρθωσις.

Σ ψ ,  / faJgar9p .  Διόρθωσις δέν Οά vtvvj κάμμιά έκτός άν 
ι.αΰα^υλαξετ* και δόσετε σ·τή Βασίλισσα νά διαβάσω τον



*

Π αλιάνθρωπο  χαί πάρει χαμπάρι τα συμβαίνοντα, τώρα δέ 
έτσι τά λόγια μας πάν στόν βρόντο.

Χ τ ο
ναυτικόν νοσοκομείο είναι £ξ ποϋ πάσχουνε άπό τά μάτια 
του; καί πέρασαν τώρα τρεΐ: μήνες, καί άντίς νά καλλιτερεύ- 
ουν κοντεύουν ν ’ άποστραβωθοΰν άπό τά καυτήρια, έστωντας 
ίσως μέ τό ό γιατρός νά μή ηναι καί οφθαλμογιατρός καί τοΰς 
παρακαλοϋν νά τούς άφήσουν νά θεραπευτούν με εξωτερικούς 
γιατρούς καί δέν τούς άφίνουν καί είναι φτωχοί άνθρωποι καί 

•υποφέρνουν καί χάνουν καί τούς μιοθούς των αδικα καί Οα 
στραβοιθοϋν ολως διόλου.

Κοντά δέ σ' αΰτό έχουν καί κάτι κελευστάς πού τούς βά
ζουν ώς καθώς καί τούς άλλους άσθενείς καί σφογχαρίζουν 
στραβοί άνθρωποι καί άρρωστοικαθώς είναι. Αΰτά τά γράφομε 
μπάς καί γίνεικάμμιά θεραπεία δικαία καί μη στραβωθούν στά 
καλά καθούμενα οί άνθρωποι, μ δλον δτι δεν θά γείνη τίποτα .

A m
ποϋ μάς γράφετε γιά  τόν Γ. Λαουτάρη καί Κροντηράδες δέν 
γράφονται καί σάς είπαμε χιλιάκις <ροραΐς τέτοιαις άνοησίαις 
νά μή γράφετε. Ό  διάολε-

Ι«Γ>ός
αΰτόν ποϋ γυρεύει ενας άλλος νά πάη νά τόν βοή στόν Κρη
τικό καψενέ γιά  νά τής παίξουν, κ ι’ αΰτό δέν γράφεται γ ια τ ί 
ίσα ίσα δ «Παληάνθρωπος» δέν είναι γιά  νά βάζη τού; αν
θρώπους νά σκοτόνωνται, άλλά άν είναι δυνατόν καί νά τοΰς 
σ,ιμβιβχζηφέρνοντάς τους άνω κάτω .

A a u f ito v .
Έ δώ ή χωροφυλακή δέν έκτελά τό Καθήκό της άλλά εμπο

δίζει ιο ύ ; πολίτας άπό τής μαγδαλινέ; μέ τά ξίφη των, καί 
κάμμιά ώρα θά συμβή κχνένα πατατράκ καί γράψε νά προ- 
ληφθή τό καχό.

Σ. ίΐα.1. Καί τ ί μέ κάνατε ρουφιάνο ;

{7) Τ Π Ο Φ Τ Α Α ΙΣ

'Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ
2ΤΛ

Εξακολούθησε λοιπόν ό γεροαπόμαχος νά μού λέη.
—  Μή μέ βλέπεις ετσι τώρα ποϋ γέρασα, στά νε;άτα μου 

φιγουράριζα, είμουνα λουλούδι καί παλλικάοι πρώτης. Στό 
πα λά τι μέσα μπορώ νά σοϋ ’πώ πώς μέ καμάρωνε ώς κ ι’αΰτή 
ή Ά α α λ ία , ήμουνα χωροφύλακας άλλά χωροφύλακας όνομα 
καί πράγμα. Ε ίχα καί κάτι μουστάκια, ετσι δά, σάν άγκύστοι.

Καί σηκόνοντας τό χέρι του γιά  νά μοϋ δείξη πώς είχε 
στριμένα τά μουστάκια μβυδωσε Ινα ξέφαοσο σφάλιαρο. ΙΙε- 
τάχτηκα έγώ άπάνω πετάχτηκε καί κ*ΐνος καί ένώ ή κόρη 
του ή μικρή ξεκαρδιζότανε στά γέλ ια , εκείνος μοδπιασε τό 
χέρι καί μοϋ γύρευε παρντόν, γύρισε δέ καί είδε τή κόρη του 
ποϋ γελούσε καί θυμωμένος τής ε ίπ ε :

—  Σκάσε σύ αΰτού, χάχα . At, καί τ ί ητανε γιά νά γελά· 
σης είδες κάνένα ξεβράκωτο νά περνά ; "Ορίστε μούτρα ποϋ 
θέλουν καί νά χασκογελάσουν

*11 μικρή έσκυψε τό κεφάλι καί τήν πήραν τά δάκρυα άπό 
τό φιλότιμο -.ής προσβολής.

—  Αί βέβαια, έπανάλαβε ό γεροαπόμαχο; σεΐ; τ; γυναίκες 
τά γέλ ια  καί τά δάκρυα τά εχετε ενα. Τάχα μ»υ προσβλή
θηκες, καί ξέρω βρέ έγώ άν κλαΐς τώρα η γελάς;

— Δέν πειράζει, είπα γώ , μικρή είναι ακόμη καί δέν τό 
έκανε εξεπίτηδες, ητανε γιά νά γελάση τινάς.

Κόρινθος.
*0 κλητήρας X. Καπούκτ.ς ίρθε προχθές στό καφενείο τοδ 

σιδηροδρόμου ποϋ διασκέδαζα κάτι χουβαρντάδες μέ τό όργανό 
μου, καί στά καλά καθούμενα μοδσπασε τό ντέφι καί μάρχισε 
καί στής βουρδουλιαίς καί υστέρα μάς πήρε μέ τόν σύντροφό 
μου καί μας είχε άπό τής 9 ώς τής δύο καί τόν διασκεδά
ζαμε μέ τήν παρέα του καί μάς έδωσε κοντά στής βουρδοΐιλι- 
α ίς καί τοϋ σπασίματος τοΰ ντελφιοϋ καί 7 0  λεπ τά . Ε ίναι 
δικαιοσύνη αΰτή ;

Σημ . ίΙαΛηανθ . Ά φού σάς έδωσε 70  λεπτά  πρεπει νά ηστε 
πολύ ικανοποιημένοι καί προσέχετε τώρα νά μή σάς σπαση 
στής βουρδουλειαίς άφού είνε τέτοιος, καί πηγαίνετε σεΐ; τότε 
νά κάνετε τά  παράπονά σας στόν κατή.

ι ί ρ ο ;
τόν φυλακομένο ποϋ γυρεύει λ ίγες δραχμαίς γιά  νά κάνη τόν 
ναϋλό του να μεταφερθ/) στό Βολο, τού λέμε, δτι ε ίμ ιστε καί 
μεΐς φτωχότεροι από αΰτον καί μόλις ζοίμε μέ ενα ψωρολε- 
πτό πού βγάζομε ιπό τόν Ι/αΛηάγθρωπο. Καλή είναι ή φ ι
λανθρωπία άλλά όταν ή σακούλα δέν μ ιλά , τίποτε ουτε φ ι 
λανθρωπία υπάρχει οΰτε τίποτε. Σταματούν δλα.

Ε ι ς
τήν παληά άγορά είς τό παντοπωλεΐον είς τά σκαλακια ενεκα 
πού έχει καλό κρασί καί πάει δλος ό κόσμος καί π ίνει, γ ι ’ 
αΰτό εχει σηκώσει τή μύτη του άψηλά ό Γιάννης ό ταβερ
νιάρης καί μάς βρίζει καί είναι χοντρός άνθρωπος πές toj 
καί τίποτα παραπάνω.

Σηιι .  ΠαΛ. Τώρα μ ’ αΰτό ποϋ τοϋ γράφεις τίποτα άλλο δέν 
τοϋ κάνεις, παρά νά συστήσης το μαγαζύ του πώς έχει καλό 
κρασί γιά  νά πηγαίνουν καί δσοι δέν τό ξέρουν, καί λέγε τον 
σύ δσο θέλεις χοντρό καί λιγνό.

/►αμία.
Είναι μιά υπηρέτρια χοντρή σάν σαρδελοβάρελο καί π α γα ί

νει στά μπακάλικα καί πίνει κρασί μέ τού; ΰπηρέτας καί τήν 
βλέπουν καί ή άλλαις όπ/ρέτριαις καί διαφθείρεται ό κόσμος.

-  Ό χ ι νά μή γελάση, δταν δέν γελώ έγώ δέν θέλω νά

άπάνω της πώς εί/αι κτηματιησα, γ ια τ ί εκτός τοϋ άμπελιοϋ

;ρέμμα, τή πήχν 
τάχα μοϋ ντρέπεσαι πού άκοΰς τή προΐκά σου νά σοϋ τήν β 
ραδιάζουν. Κάτσε κεΐ.

— Μά μπαμπά, άνοιξε έπί τέλους τό στοματάκι της καί 
είπε ή Μαρία, άπόψε πάρα πολύ μέ τυραννάς, άφησέ με, σε 
παρακαλώ νά πάω μέσα, τ ι μέ θέλεις έδώ, δέν σά; είμαι εί; 
τ ίποτα χρήσιμος.

—  Όχοϋ. Μίλτ,σες γιά  νά άκούσωμε τήν εΰγενική φωνίτσα 
σου καί τά ελληνικά σου. Πρίτς.

Σ ’ αΰτά τά λόγια πλέον άπάνω τήν Μαρία τήν πήραν στ’ 
άληθινά τά δάκρυα καί μιά δίνει καί μπαίνει στήν άλλη κά
μαρα καί κλείνει τήν μπόρτα.

Έ τρεξε ό γεροαπόμαχος νά τήν πιάση καί τόν κράτησα έγώ 
λέγοντας :

—  ’Έ λα τώρα γεροκαπιτάνιε, άφησε τό κορίτσι σου. Αί 
ντροπαλό είνα ι, τ ί νά σοϋ κάνη.

  Τι ντροπαλό είναι ποϋ μοϋ κάνει εργολαβία άπό τώρ*
μέ κάτι τσαλαπετινού; πού λέν πώς είνα ι φοιτητές τής αρ
χαιολογίας καί έρχονται καθηυερουσίως καί χαρχαλεύουν τά 
μάρμαρα τάχα πώ ; σπουδάζουν τήν άρχαιότη; καί τά μάτ»*

t
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Σηιι. ΠαΛ. Κολοκύθια » τ ’ αΰτιά σου, δέν είπαμε, κύριοι 
Α αμ ιώ τε; άλλοτε νά μή μάς γράφετε τέτοιαις κουταμάρες. 
Α ί, πηγαίνετε λοιπόν σσό διάβολο.

’Εοί»
ποϋ δίνεις πολλάς συμβουλάς σάν σοφός Σολομός δέν μοϋ δ ί
δεις καί μένα μιά ; Καί ίδού. Ε ίμαι υποψήφιος γαμπρός καί 
γυρεύω νύφη, τ ί  νά κάνω λοιπόν ποΰ δέν μπορώ νά ϊύρω ; Ά 
πάντησε γρήγορα γ ια τ ί βιάζομαι.

'Α ηάντ . ΠαΛηανθρ. Ν’ άναβής άπάνω σένα κάρρο καί νά 
βάνης μπροστά ενα τελάλη νά σέ γυρίζη στούς δρόμους καί νά 
φωνάζη πώς γυρεύεις νύφη, ώστε νά βλέπουν καί τό σκαρί 
σου ή νυφάδες. Κάνετο κα ί νά δής δτι θά έπιτύχης.

Ditpcu.
Έδώ μέσα στής πολιτικαίς φυλακαίς είμαστε άνθρωποι πε

θαμένοι, μάς έχουν 60 άνθρώπους στιβαγμένου; καί δέν χω
ρούμε καί κοιμώμαστε μέ τήν άράδα, έχομε άπό τόν Ά πρ ίλ ι 
νά πάρωμ* μισθό, ποϋ νά νυφτούμε δέν έχομε Καί τρέχουν η 
ψύρες άπάνω μας σάν άλώνι. *0 διευθυντής έχει ένα μήνα νά 
πατήση καί στής άναφοραΐς μας δέν δίνει μιά πεντάρα, άλλά 
τό φοβερώτερο άπό δλα είναι ποϋ είναι τώρα τρεΐς μήνες ποϋ 
γέμισαν καί ξεχείλησαν οί άπόπατοι καί δέν έχομε ποϋ νά 
ϊταθοϋμε. Νά προχτές ένας δυστυχής παραπάτησε καί έ
φτασε άπό πάνω άπά τό κεφάλι καί φώναζε σάν έβραΐος καί 
τόλμησε ένας νά τάν βοηθήση νά βγή καί τόν πήρε καί κείνον 
μέσα καί έφαγαν τά μοϋτρά των καί μή ρωτάς πώς τούς σώ
σαμε. Τώρα λοιπόν φοβούμαστε νά πάμε καί πρός άνάγκη 
μας. είναι ζωή αΰτή ;

Σ. ΠαΛναγθρ. Ξέρετε τ ί νά κάνετε ; Ά ν  έρθη ό διευθυν
τής κάμμιά φορά νά σάς ίδή, νά τόν πάρετε νά πάτε τάχα 
νά τού δείξετε τήν κατάστασιν τών άποπάτων σας κ ’ *έκεΙ 
βαπτίσετέ τον μέ μιά σπροξά. Όσο άπό μισθό μή περιμένε
τε, δέν εχει πεντάρχ τό ταμείο καί ψουνίζουν βερεσέ ώς καί 
οί στρατιώτες.

Ό
‘Χωστής 1\νοδινός ράφτης άπό τήν Αμοργό μούδινε ρούχα

ένούς είναι πάντα στηλωμένα στό παραθυράκι μας, ποϋ θά 
μέ φέοη κάμμιά μέρα σέ θέσι η νά τό βουλώσω, η νά σπάσω 
κάνένα άπαυτουνούς στό ξύλο, η νά τήν γδ»σω πίπολο, είς

•  τρόπον ώστε νά μή μπορή νά προβάλη στό παράθυρο. Έ τσ ι 
τής έκανα καί τής μακαρίτισας πής μάνας της δταν εύγενα 
άπό τό σπ ίτ ι μου, ξέοε-.ς τ ι κερατάς είμαι ’γώ. Δέν μού 
ξεφεύγει τίποτα . Τόν άνθρωπο τόν μετρώ μέ τό μάτι καί 
τόν καταλαβαίνω  τ ί ταμπάκο φουμάρει. Νά τώρα έσένα, χω 
οίςνά σέ κολακεύψω σέ πήρα άπό καρδιάς δτι είτα ι καλός 
νέο; καί μπορώ νά σ’  ανοίξω τό σ π ίτ ι μου ελεύθερα νά 
μπαίνης καί νά βγαίνης καί νά έχης θάρρος Ιως καί στά κο
ρίτσι μου άπάνω σάν άδελφός.

—  Ά ,  εΰχαριστώ πολύ γιά  τή τόση τιμή ποϋ μοϋ όίνετε 
άλλά βλέπεις έχω τή ; σπουδαίς μου καί δέν εΰκαιρώ.

—  ΕΙγέ σου. Νά άνθρωπος ποϋ φαίνεται πώς θά γίνη άν
θρωπος στόν κόσμο καί νά ζήση καλά καί γυνα ίκα , ποϋ 
άν εύρισκα έτσι ίνα  τέτοιο νέο σάν καί σένα τό χαράμιζα 
τό κορίτσι μου. Καί τ ι νομίζεις ; Αΰτό ro κορίτσι πάρτο, 
ντύστο σάν πλουσιοκόριτσο, καί βγάλτο στά Πατήσια περί
πατο νά κάθωνται δλοι νά χάσκουν. Καί τ ί τοΰ λε ίπ ε ι, ανά
στημα, μ άτια , φρύδια στόμα στήθος, καί άς μή τοϋ άνα- 
πτύχτηκε άκόμα άλλά άπό τώρα φα ίνετα ι πώ ; θα παρη 
μπούγιο, θά γίνη γυναίκα μία άπό τής σπάνια ις. Αλλά τ ί 
νά τό κάνης ; Αΰτό πρέπει νά τό πάρη κάνεις φυντανάκι νά 
τό χαρή τρυφερό τρυφερό. Ξέρεις, φίλε μου, Ιγω  εσπουόασα 
καλά τής γυναίκες. *Η γυναίκες "μοιάζουν οάν τά μικρά μα
ξούλια ποΰ είναι νά τά τρώη κάνεις τροφαντά, αμα δέ φ τά 
σουν καί ξεσποργιάσουν, βάλτους ρίγανι. Τ ι να τό κάνης, δέν 
δέν σοΰ λέω πώς είνα ι καί μεστωμένες γυναίκες ποϋ τής λ ’.μ-

καίτά έδινα σέ μιά φτωχή οικογένεια ποΰ ζή άπό αΰτή τήν 
εργασία, καί τώρα σηκόθηκε καί έφυγε καί έρριξε τά μερο
κάματα κανόνι, αΰτό είναι αδικία είναι ντροπή.

Σ . ΠαΛ^αγθρ. Αΰτός είναι καλός άνθρωπος περιμένετε νά 
γυρίση πίσω καί θά σάς πληρώση, έπί δέ τοΰ παρόν τρίβετδ 
σείς τήν κοιλιάσας μέ τά κεραμμύδια.

ΑΕγινα.
*0 Δ. Γκαβής στήν Α ίγινα  πρόπερσυ, δέν πλήρωσε τούς 

τούς συντρόφους του ώς καθώ; καί έμάς τούς φτωχούς βουτι· 
χτάδες ποΰ μέ κίνδυνο τής ζωής μας πολεμούμε νά βγάνωμε 
τό ψωμί μας. Είναι άδικο αΰτό.

Σημ. l l a . l .  Λέει πώς ά|/α κβζαντίση θά σάς πληρώση καί 
άφοΰ είχατε τήν καλοσύνη νά τόν περιμένετε δύο χρόνια περι-r' 
μένετέ τον άλλα τόσα καί πάλι βλέπομε.

Χ μ ,ύρ νη .
Αΰτοί ποϋ έγραψαν έναντίον τού δεσπότη μας είναι ψεΰταί, 

διότι b άνθρωπος εΐναι εΰσεβέστατος καί μέ πα ιδείαν, καί 
έπειδή δέν έχουν νά τού κολλήσουν τίποτα λέν πώς είναι 
βούργαοος, ένώ ί ια  ίσα έπολέμησε κατά τώ ν Βουργάρων.

Ά λ λ ά  πγοί τά γράφουν αΰτά ; κάτι κοτσαμπάσιδες κα ί 
κάτι αίσχροί καί διεφθαρμένοι παπάδες τούς όποιους συμμά
ζευε καί μάλιστα έχει άπόφασι καί νά τούς έξορίση άν εξακο
λουθούν νά ηναι φαύλοι, έχει άπόφασι νά καθαρίση τήν Σμύρνη 
άπό κάτι λέρες ποΰ τήν μολύνουν. Ά ν  ήταν βούργαρος πή
γαινε στή Βουργαρία νά βρή πλούτη καί τ ιμα ίς, ήρθε δέ έδώ 
δεσπότης άπό τήν Πόλι πού μάς τόν στείλανε μέ πολλαίς 
παρακαλέσεις γιά  ν’ άκούη τώρα αΰτά .

Σηιι .  ΙΙαΛ. ’Ά μ  άφού είναι τόσο καλ*ός άνθρωπος θά πή 
πώς θά γίνη συνδρομητής καί στόν «Παληάνθρωπο.» Τέλος 
πάντων άλλη φορά δεσποτικά νά μή μάς γράψετε, γ ια τ ί τό 
παρακάνατε.

Ί'"νας
φιλόπατρίς βουλευτής έπρότεινε στή βουλή νομοσχέδιο νά μεί-

π ίζετα ι τινάς, άλλά τό άγκουρο ροδάκινο έχει τό γούστο, 
ξυνό, ξυνό, σάν ώριμάση έχει μέν πάλ ι τή γέψι του άλλά 
χάνει τή ξυναδίτσα του καί έχει τή γλυκάδα του.

Ά π ά νω  σ’ αΰτή τήν κουβέντα ποϋ τήν άκουγε δλη στήν 
άλλη κάμαρα «ό κορίτσι του καί μοϋ καλάρεσε καί 'μένα , πήρα 
τό ποτήρι τοϋ ρακιού καί κέρασα τόν γεροαπόμαχο.

—  Έ λ α  τώρα, τοΰ είπα, ά ; σφίξωμε καί άπό ένα καί λυ 
πούμαι πολύ πού έτυχε νά έρθω στό σπ ίτι σου καί σοΰ έφερα 
σύγχ ισ ι. Καί μέ τό μπαρντόν καί νά φεύγω γ ια τ ί έπαψε ^ 
βροχή.

—  Ά  μπά, τώρα ποϋ γνωριστήκαμε εχω μεγάλη εΰχαρί-
στησις νά σέ βλέπω κάθε μέρα καί νά θεωρά; τό δικό μου
φτωχικό σπ ίτ ι σάν δικό οου, καί άν έρχεσαι κάμμιά φορά 
καί δέν μέ βρίσκεις, μέ τό θάρρος νά λές τοϋ κοοιτσοΰ μου νά 
σ’ άνοίγη καί νά μέ περιμένης. Α ληθ ινά  έρχεσαι αδριο νά 
φάμε ένα τσουβεκάκι ; Θά μοΰ κάνης τιμή.

Ά π ά νω  σ’ αΰτή τή κουβέντα τής δμιλίας μοΰ καλάρεσε χα\ 
τοΰ έδωσα τόν λόγο μου πώς θά πάω, μέ χ ίλια  δέ δυό στα
νιά είδα καί έπαθα νά ξεκολλήσω καί νά φύγω.

Ό τα ν  έφευγα ό γεροαπόμαχος φώναξε τό κορίτσι του v i  
μοΰ φέξη καί κείνο πρόθυμο πετάχτηκε όξω

— Καλή νύχτα τοϋ είπα :
—  Καλή νύχτα , κύριε, πετάχτηκε κα ί είπε ή μικρή μέ 

συγκινημένη φωνίτσα.
—  Στό καλ.ό, στό καλό, μοϋ είπε καί ό γεροαπόμαχος καί 

νά μή ξεχάσης αδριο τό μεσημέρι πώς σέ περιμένω.
—  Τ0 ,  βέβαια. Τό χωρίς άλλο. Καλή νύχτα . Έ φυγα» 

συλλογιζόμενος στό δρόμο τήν μικρή καί τά καθ’ έχαφτα τοϋ 
τσιμπουσιοΰ μεθαύριο.



Ύβυν''λέει τα κρασα τής Κορίνθου άφορολόγητα, γ ια τ ί δέν χρη
σιμεύουν εις τίποτα άλλο παρά μόνο γιά ξύδι. Έ μ εΐ; ξέραμε 
ώ{ τώρα πώ ; τά κρασά ίσα ϊσα τής Κορίνθου ιίνα ι άπό τά 
Χαλλίτερα κρασά μα; ποϋ εχομε, τώρα άν yta  νά μή πληρώ
σουν φόρο ξύνισαν γιά  νά φτ£1ασθούν άμέσω; άν δέν πληρώ
σουν φόρο, παρακαλάται ό κύριος βουλευτής νά μάθη καί στοΰς 
Αθ/ιναιους^ αυτή τήν τ έχ νη  καί τοΰ πληρώνουν καί τόν κόπο 

του. Βρέ τ ’ είν τοϋτα ;

3ζήτω ή έλβυθερία τοΰ κρασοΟ. Οχλαααχ οΧα. 

Πάτραε.
Δέν λές αυτοΰ τοΰ γέρο Κοσιόπουλου βουλευτοΰ μας τ ί δί

πολο κάνει; ώς ποΰ νά μάς πάρη τοΰ; ψήφου; μάς έλεγε πώς 
βά μάς φέρη τοΰ χρυσό οΛ’ώνα καί τώρα βλεπομε κ α ί  μά; διώ- 
ρισε Ινα κάποιο Τάση έλληνοράφτη στά κρασά μας καί μάς 
σταυρώνει κάθε μέρα γυρεύοντά; μας τραμπούκο, καί αν δέν 
ίχωμε νά τοΰ δώσωμε μάς λέει νά κλέφτωμε, γ ια τ ί καί οί βα- 
σιλέϊδες κλεφτούν.

Σημ . l l a J .  Τόν Γεροκωστόπουλό μας νά μή μά; τόν πειρά
ζετε , γ ια τ ί αΰτός πρότεινε καί ψιΐφισε ί) βουλή, νά βγαίνουν 
ίσοι φιλακωμένοι είναι πραγματικώς άποροι καί δέν έχοον νά 
πληρώσουν τά δικηστικά έξοδα. Τοΰ χρεωστοι-.με λοιπόν ευ
γνωμοσύνη.

Χ ο υ έ ^
ΙΙρός τόν Σπΰρον Άλεξανδρόπουλον. Πρέπει νά η-ται ενα 

μεγάλο γαϊδούρι καί άχρεϊος άνθρωπος για  νά τολμήσης νά 
μάς γράψης οσα μάς έγραψες γιά  τόν Ν. Μαρκέζη. Γαϊδούρι. 
Μπορούν, βρε, νά τυποθούν ποτέ τέτο ια ις κακοηθειαις ποΰ 
γράφεις ;

Κωνιταντινούπολες
Εις τό Ταρλαμπασι δρόμο Χαλεπλή κατοικούν 4 νέαι; Β ι

κτωρία, Μανιώ, Καλλιόπη καί Λεωνόρα, τό λοιπόν δέν ξέρο
με τ ί δαιμόνιο τής κόλλησε καί δέν άφίνουν κανένα νέο νά 
περάση άπό ’κεΐ ήσυχος καί έδειραν καί ίνα ν προχτές, (Οά ησαι 
σύ βέβαια ποΰ μάς γράφεις αΰτά), καί φωνάζουν καί τοΰς 
ζαντάρμ χωροφύλακας καί τοΰς πηγαίνουν χάψι στό Γαλατά 
Σεράι. Ά ν  ηναι $ κυρίαις αΰτα ίς νά μάς κάνουν δλο τόν δρό
μο σπόρκο, επειδή δέν φθάνουν 4 χωροφύλακες ποΰ έχουν 
τόρα, άς φωνάξουν άπ ’ αΰτοΰ γιά  επικουρία καί κανένα τάγμα 
εΰζωνικό νά γίνη σωστή ή πολιορκία τοΰ δρόμου των.

Σ. ΠαΛηαγθρ. Βάζομε στοίχημα πώς άλλοιώτικα θά βυμ- 
δαίνουν τά πράγματα, κάποιοι μασκαράδες άπό σάς θά πειρά
ζουν τής νέαις καί αναγκάστηκαν νά λάβουν τά μέτρα τους
πρός ησυχία τους καί εΰχόμεθα νά σάς τής βρέχουν κάθε 
βραόυ. '

Του) ών
, πο{' άναχωριίσαμε άπδ τόν Περ*ία έπληρόθηκαν δλοι

οι αξιωματικοί, κυβερνήται καί μηχανικοί τοΰ; μισθούς των 
και χώρια τά ΰπομίσθια τους, εμάς ’ δέ τού; ναΰτας μάς λέν 
πω : δεν έχου* παράδες νά μάς πληρώσουν, καί ψυριάσαμε 
γ ια τ . ουτε σαπούνι μάς δίνουν, άλλά οί %αύτες τής Μπουμ-
πουλίνα; επληρώθηκαν, ,ποΰ βρέθηκαν λοιπόν γιά κείνου; τά 
λεπτά ; 1

Τό φαγεΐ ποΰ μάς δίνουν μερικαίς φοραίς δέν τό τρών ουτε 
τα σκηλιά καί πολλάκις μένομε νηστικοί. Ό σοι ασθενούμε καί 
παμε στό νοσοκομείο, γιατρούς νά μ ά ς  δούν δέν έχομε, διότι 
οί γιατροί μας άριβάρισαν γ ιά  τό Παρίσι, καί οδτε φάρμακα 
βλεπομε, ουτε Χαφέ γιά  νά μή μάς π.άνη στά νεΰρα κο.1 ρέ- 
πομε σαν τά^σκυλιά Γράψιτα μπάς καί μάς γίνη κάμμιά θε
ραπεία και οταν έρθωμε γιά  εΰγνωμο-ύνη θά σου φέ^ωμε δυό 
γαλλοποντικούς νά πα ίζΚ  μαζύ τους. Οί ναΰτες τοΰ Μίαούλη 
καί των Ψαρών.

, l , a J '  ^όν μιββό·σάς τόν κρατούν γιά  νά σάς κάνουν
οικονομία, καί για νά μή βγένετε δξω χαί σκοτόνετε δπως 
καί τβ φτε.άσατε, άν δέ δέν σάς περιποιούνται στής αρρώστι
α ς  σκς καί αυτό σάς τό κάνουν γ ιά  νά μάθετε νά' μήν άρρω- 
στατε, καί τούς γαλλοποντικούς \ά μή ξεχάσετε καί τό 
γραμμα σας τό λάβαμε ΰσ^ερα άπό δέκα μέραις

Π ρ ο χ τ έ ς
έδιάβασα στήν εφημερίδα σας πώς έγώ έδανείστικα άπό τή» 
Μαρία Εα. Αντωνίου 5ρ. 100 γ ι ’ ν’ άνοίζω κουρείον καί ττς 
καταχραστηκα κ ι’ Εκανα ρούχα. Λοιπόν επειδή τήν προϊκαλ*- 
σαμε προχτέ; γιά  νά έρθη νά λάβη αΰταίς καί δέν ίρθε, νι* 
αυτό την αποκαλώ άτιμον καί συκοφάν-ριαν.

J . K o v r T o i f c . t o i J o c
Σ ημ .  77α.?. Σύχασε φίλε καί σοΰ τήν έπαιξαν οί έχθοοί σο«* 

καί τούς μένει μόνο ή μοχθηρία τους. Τή δουλειά σου.' '

Τρικούπης πρός τόν Λραγούμν}.
Καλώς τό νεοφώτεβτο πχιδε μου. ΙΛήτω τά 

ΛΙέγοερα, κκΐ πόσα. σοΰ κόβηιε ;

Βυζάστρχ
μέ καλό γάλα, υγειής καί καλά συστατικά γυρεύει οίκογένεια; 
Πληροφορεΐαι εις τό πρακτορείο τών εφημερίδων.


