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καθηγητή; τοΰ Πανεπιστημίου τή ; Πλουτολογία;, ποϋ είναι 
ίνα  μαθημα ποΰ δέν μποροΰμε μεΐς νά τό σπουδάσωμε γ ια τ ί 
είμαστε φτωχοί και δέν καταλαβένομε άπό πλουτολογίαί; 
άφοΰ είμαστε βουτηγμένοι στή φτωχολογία, ρωτηθεί; άπό μιά 
Συριανή εφημερίδα, &i συμφέρνι στό εθνο; τώρα στή κατά- 
«τασι ποΰ βρισκόμαστε, νά βγάνη ή κυβέρντσι; καϋμέδε;, 
ήγουν δικό της χαρτονόμιστα, άπάντησε πώ ; άν γίνη τοΰτο 
είμαστε όλότελα καταστραμένοι.

Έ γώ  θαρρώ τό έναντίον, δτι δηλαδή δπο>; δέν είμαστε 
καταστραμένοι μέ τοΰ; καϋμέδε; τής τράπεζα; τής καταναγ· 
καστική; κυκλοφορία;, ίτσ ι δέν θά καταστραφοΐμε καί μέ 
τοΰ; κυβερνητικού; καϋμέδε;, οΐ όποιοι τίποτα άλλο δέν θά 
ήναι παρά μιά δεύτερη έκδοσις μέ άλλα γράμματα τή ; κατα- 
ναγκαστικής κυκλοφορία;, κα ϊ τότε; μέν αίσχροκερδοΰσε ή 
τράπεζα, τόρα δέ άν γίνη αΰτό θά ώφεληθή τό κουβέρνο  ̂ καί 
θά συμμαζεψη καί ή τράπεζχ τήν ουρά τη ; μέσα στήν οποία 
κοντεύει νά τυλήξη δλο το εθνο;, άν δέν τόχη τυληγμένο.

Ά φοϋ έτσι κ’ έτσι μα ; είναι άδύνατο τών άδυνάτων 'ά  δι- 
οικηθοΰμε φέτο; χωρί; ένα μεγάλο δάνειο, παρά νά καταφυ- 
γωμε σέ τοκογλύφου; τράπεζε; καί τρ απεζίτα ;, καλλίτερα 
εθνικοί καϋμέδε;, οι όποιοι θά εξοφλοΰνται λίγο ι λίγοι καθε 
χρόνο.

Μά; μένίΐ άκόμα γιά νά μπαλώσωμε τα αμπαλωτα και 
άλλη αιά πόρτα άνοιχτή, νά κάνωμε ήγουν μ α ; καταναγκα- 
βτικό δάνειο, ήγουν εθνικό, ε ί; τό όποιο νά υποχρεωθή 
πολίτη ; νά πάρη μετοχαΐ; άναλόγω ; τή ; περιουσία; του, αλλ 
επειδή αΰτό θά μά; κάνη διά μιδ; νά γίναμε δλοι φτωχοί, ή
γουν νά λέμε πώ ; δέν έχομε περιουσία κ ϊν ε ί ;  μ α ;, καί ουκ 
άν λάβη ; παρά τοΰ μή έχοντο;, τότε καλλίτερα καϋμεδε;.

Δύο κακά δταν συμπέσουν τό μή χειρότερο εΐναι τό καλλί 
-τερο καί προτιμότερο.

Τέλο; πάντων ή κυρία φτώχια τοϋ δημοσίου έφτασε καί ε- 
«ττησε τόν θρόνο τη ; στό κεντρικό ταμε'.ο απο οπου ίφυγαν 
καί οί ποντικοί διότι δέν έχουν νά χαρχαλέψουν οΰτε διάρα 
καί δει δει χρημάτων, ώ άνδρες Ελληνε;, Χω?ιί  τ® οποία

δέν είναι δυνατό νά διοικηθή τό κράτο;, καί δέν ξέρομε λ\ 
διάολο θά γίνωμε, ή καλλίτερα τΐ διάβολο; θά μά ; πάρη.

Ε ίν α ι
βέβαιο πώ ; ή κυβέρνητί; βρίσκεται σέ συμφωνίαι; |/έ κά τι 
εΰρωπαίου; τραπεζίτες νά κάνουν μιά καινούργια μεγάλη γ ε 
ωργική τράπεζα, δέν ξέρω από πόσα μελιουνια, η οποία S- 
μω ; τράπεζα θά ονομάζεται, καθω; φαίνεται, γεωργική, γιά  
τά μάτια , γ ια τ ί θά κάνη, λέει Ικτός τών γεωργικών δανείων 
καί άλΧαι; δουλειαΐ;, καί δέν γυρεύουν τίποτα παρά μόνον νά 
μ ά ; τοκίζουν τόν παρά του; πρό; 8 τοϊ; έκατό, ενω σ .ην Ευ
ρώπη, ό παρά; τοκίζετα ι μόνο πρό; δύο καί τρία στά εκατό.

Ώ ;  καθώ ; παρατηρατε καί τά νέα αΰτά κοράκια ήρθαν νά 
μά; φάν κι* αΰτά ώ ; τό κοκκαλο.

Ό  Δεληγιάννη ; λέει 0 :ι δέχεται τήν νέα αΰτή άρπάχτρα 
τράπεζα άν παραδέχεται νά τοκίζη μόνο πρό; ο στά ματια 
τη ; τοΐς εκατό.

Τέλο; πάντων τράπεζαις έχομε, μελλεούνια τών μελλεου- 
vtfiiv έχουνε, καί μ εΐ; πεντάρα στή τσέπη μ α ; δέν έχομε.

Μά; πήρε η κατάρα τοϋ Θεοΰ..

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΛΝΛΓΝΩΣΜΑ.
• Ι ιδ ώ

στόν Περαία κάτι καφετζίδε; έστησαν στό κεντρικώτερο μέ- 
ρο; τή ; πόλεώ; μα; στή πλατέα  Απόλλωνο; μία παραγκα 
καί έχουν συμμαζέψει τή ; αισχρότερε; γυνα ΐκε;  ̂τοΰ κόσμου 

χωρεύουν [/.έ τ*λ φριχτώτερη άζετπποσά. Τί άδλ'όττις εί- 
ναι πλέον αΰτή, άδερφέ, τ ί κατάστασ ι;, ει/εϊ; καταντήσαμε 
πλέον στόν άνώτατο βαθμό τής αίσχρότητο;. Τί θά γίνουν 
τά παιδιά μ α ;, τί θά γίνη ή κοινωνία, έτσι ποΰ βαδίζομε. 
Δέν υπάρχει άρχή, δέν δπάρχει έξουσία ^νά μά ; πρβφυλάξη 
άπό τήν μεγαλείτερη ασθένεια, ή όποία είναι ή γενική εξα- 
-/ρείωσις. Τί κάνει αΰτό; ό Διευθυντή; ποϋ ξέεει καί σπάζει 
τά ξύγκικα δράμμια, αΰτά δΐν τά β}έπε·. ψ,  Αλλο μονο, >.ν
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μένουν έτσι τά πράγματα, καταστραφήκαμ*. Πολλοί άπό τή 
γειτονιά τής Π λατείας ’Απόλλωνος.

Σημ. fla.iyar6f><i)xoi'. Αΰτοί οί άξετσίπωτοι χοροί τής ξε- 
βρακοσάς καί τής φαινογαμπίας καί φαινομηρίας λέγονται 
πολιτισμός, δέν μπορεί λοιπόν ή άστυνομία νά έμποδίση τάν 
ευρωπαϊκό πολιτισμό νά προχωρά εις τόν τόπο μας Έ π ε ιτα  
σεις ίσοι δέν θέλετε νά διαφθαρήτε κλείνετε τά μάτια σας 
δταν περνάτε άπό κεΐ. Καί ναι μέν λένε οί άστυνομικοί νό
μοι πώς κάθε δημόσιο θέαμα ποΰ προσβάλλει τήν δημόσιο ηθι
κή άπαγορεύεται, άλλά αΰτοί οί νόμοι φαίνεσαι πώς έκρύφτι- 
καν μέσα στα φουσκωτά καί κοντά βρακάκια αύτών τών χο
ρευτριών, άν δέν -^ναι τυληγυένο; σέ κάμμιά γάμπα των, αϊ 
μπορεί τόρα ή άστυνομία νά ψάξη μέσα σ’ αΰτά τά μή μοΰ 
άπτου γιά  ναδρη αΰτοΰς τοΰ; ξεχασμένους περί δημοσίας ηθι
κής νόμους ;

Υ . Γ. Δέν ξέρω ποΰ μυρίστηκε χτές ό Διευθυντής πώς θά 
γράψωμε αΰτά σήμερα καί δ ιάταξε τά δέοντα. Νά δοϋμαι τ ί 
θα γίνη. M i ποΰ τομαθε ;

λίροχτές
πήγαινχ στή Κολοκυθοΰ μέ τάν ιπποσιδηρόδρομο καί έκεΐ σ’ 
Ινα σταθμόν στεκότανε ένας δπάλληλος τής εταιρίας μέ ίνα  
τρίτο άλογο γιά  νά τό ζέψη, άμα λοιπόν διατάχτηκε νά κάνη 
τοΰτο πήγε νά τό ζέψη άπό τό πίσω μέρος τής άμαξας μο
ναχό του, πράγμα ποΰ μας έκανε δλους νά σκάσωμε στά γ έ
λ ια , ό ίδιος δέ υπάλληλος κατέβηκε σένα μέρος νά κατεβάση 
τή γλώσσα καί τήν ανέβασε ώστε στάθηκε τό τραμβάϋ. Τι 
γελοιότητες καί άθλιότητες καί μυζέριαις εΐναι αΰταίς ;

Σημ. ΠαΛ. Δέν φτα ίει ό υπάλληλος, φταίει ή δύναμις τής 
άγίας ρετσίνας, ήτις θαύματα ποιεί, καί πρέπει νά ηστε 
ευχαριστημένοι ποΰ δεν γύρεψε νά ζέψη τό άλογο άπό πάνω 
άπο τό ταβάνι τής άμαξας. Δέν πειράζει, άλλη φορά.

Λ ία ϋ π λ ιο ν .
*0 Γ. Ν ταβέλη; ό μεταξουργάς γυρεύει λέει νά παντρευτή 

καί χάλασε τά Ναύπλιο γιά ναΰρη νύφη. κτλ .
Σημ. ΠαΛ. Τάν κακό σα; τόν καιρό μέ τά ξεράσματά σας. 

Βρέ δέν σας είπαμε νά μή γράφετε τέτοιαις σάχλαις ;

(8 ) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ

"Όταν βγήκα άπά τό σπιτάκι τοΰ άπόμαχου κατά τήν συν
ήθειά μου έ/τεσα σέ μεγάλους συλλογισμούς, σεκλέτια καί στε- 
νοχωρίαις.

Ό λ α  ζαβά τά  είχα καταφέρει κχί παντού σκοτεινά μοΰ 
φαινότανε σάν τήν νύχτα τήν βροχερά

Μεσάνυχτα ή ώρα, χειμώνας καιρός κ’ έγώ σπήτι μου νά 
πάω νά κοιμηθώ δεν μπορούσα, διά τάν φόβο τοΰ καφεντζή, 
κάθε «τήλος τών φαναριών μοΰ φαινότανε πώς ήτανε καί ε
νας καφετζή ;, κοντά στή στενοχωρία αΰτή συλλογιζόμουνα 
καί τά τιουβέκι τοΰ γεροαπόμαχου καί τό σπουδαιότερο τή 
Μχριγούλα του, τό ώμορφοκόριτσό του.

Μοΰ ερχότανε νά σκάσω. Τέλος άποφάσισα νά πάω νά κοι
μηθώ στά ξενοδοχείο τοΰ Σ τέμμα  τό οποίον τότε έχαιρε τήν 
υπόληψι ποϋ έχει τώρα καί τά ξενοδοχείο τής Σφαίρας.

"Ητανε ελεύθερα Κέρκυρα.
Τέλος πάντων πήγα . Ό  θυρωρός μέ κύτταξε καλά καλά 

στά μάτια καί άφοΰ με ρώτησε τό όνομά μου καί τά έγραψε 
τάχα , μέ παράδωσε έπειτα στάν καμαργιέρη, έναν έπτανήσιο 
νέο  ̂ μέ τά φριζέ του καί τής ήμερός πουκάμισο.

Αΰτάς μέ οδήγησε σέ μιά κάμαρα μέ δυά κρεββάτια τά ό
ποία άμα είδα ’ γώ άμέσως τόν ρώτησα :

Χ ύ ρ α .
Έ ν α ς  υπάλληλος τής Πανελληνίου εταιρίας Κωνσταντίνος 

’Ανδρόνικος ύποδεχθηκε πρό ήμερών ίνα  φίλο του άπό τήν 
Πόλι τόν I. Τούτσα καί τόν φιλοξένηση στό σπ ίτ ι του καί τή 
νύχτα  έγιναν άφανταις άπό τό πόρτ μονέ του 100 δραχμαίς, 
ώς καθώς κράτησε καί κάτι χρήματα ποΰ τοΰ ίδωσε ένας π α 
τριώτης του ό I. Δεσοΰδας νά τά δώση στόν άδιλφό του. 'Α ς 
μάθη λοιπάν ή εταιρία τ ί υπαλλήλους ϊχ ε ι. Τ .  Υ π ο γ ρ α φ ή .

Σημ . ΠαΛ. "Ας έρθη λοιπόν έδώ νά κάνη πρότασι ό Δελη- 
γιάννης στή βουλή καί τοΰ δοθή καί αΰτουνοϋ πιστοποιητικό 
καλής δ ιαγωγής κ’ έγώ δέν άναλαβαίνω κάμμιά εΰθύνη.

Χτή
φυλακή τοΰ Κόκλα υπάρχει φυλακωμένο ένα πα ιδ ί Τηλέμαχος 
τό όποίο γιά  πολλούς λόγους δέν εΐναι παράξενο νά μας φέρη 
κάμμιά ώρα σέ ρίξι γ ιά  πολλούς λόγους, ποΰ εννοούνται.

Σημ . ΠαΛηατθρώ.τον. Καί άν τά βγάνουν άπ ’ αΰτοΰ χ ε ι
ρότερα άλλοΰ, τά καλλίτερο είναι νά τά άπολύσουν.

ΪΊίά
παρακαλέσης τόν κ. Διοικητή τοΰ πρώτου τάγμα τοΰ πυρο
βολικού τών κανονιέριδων, νά λυπηθή αΰτούς τούς δυστυχείς 
στρατιώτας, άφοΰ ί; στρατώνές των έχουν βρίσες, νά παρα- 
καλέση τόν Δήμαρχο νά φέρη νερό είς τόν »τρατώνα, καί όχι 
νά βασανιζόμαστε νά κουβαλούμε 10 λεπτά  τής ώρας μακρά 
νερά νά ποτίζωμε τά άλογα, καί νά τά βγάζωμε άπά τά πη 
γάδια κατατυραννιζόμενο:, είναι λυπηρή πολύ ή θέσις μας.

Σ ημ .  ΠαΛηατθρώχου. Γιά τάν κόπο δέν πειράζει γ ια τ ί έτσι 
μαθένετε καί στή σκληραγωγία, θά μας πή ό διοικητής άν 
τοΰ κάνωμε αΰτή τήν παρακάλεσι. Ά λ λά  έπρεπε νά έχετε νε
ρό, άλλά άφοΰ δέν έχετε μήν έλπίσ3τε νά σάς φέρουν ποτέ, 
γ'-ατί ποιός θά πληρώση τούς σωλήνας ; Νά αΰτοί οί σωλήνες 
οί άναθεματισμένοι είναι ποΰ τά κάνουν όλα. Υπομονή.

Κ ιμ α ε
ανύπαντρος καί κάνω μπάνια μέσα στή κάμαρά μου όλόγυ»

— Μήπως κοιμάται καί άλλος έδώ μέσα ;
—  Μάλιστα σινιόρε, είναι ένας άλλά δέν ήρθε ώς ώρα.
— ’Ά μ  έγώ θέλω νά κοιμηθώ μοναχός μου. Δέν θέλω σύν

τροφο στή κάμαρά μου.
—  Μά κατά δυστυχία δέν έχει μοναχική κάμαρα άπόψε, 

νοικιάστηκαν άπό μπονώρα.
—  Καί τ ί άνθρωπος είναι αΰτάς ποΰ θά κοιμτ,θή έδώ ;
— Έ νας νεώτατος τήν ηλικία , άμούστακος, ά είνα ι πολύ 

καλά; νέος καί ευγενικός, κοιμάται τώρα κάμποσο καιρό έδώ 
καί δέν ξέρω πώς άπόψε άργησε, Ισως άπά τή βροχή.

—  Καί τ ί δουλειά κάνει ;
—  Μά φαίνεται νά σπουδάζη στό Πολυτεχνείο.
—  Τέλος πάντων έγώ δέν έννοώ νά κοιμηθώ μέ ενα ξένο 

άνθρωπο στό ίδιο δωμάτιο καί προτιμώ νά φύγω.
—  Νά σοΰ μιλήσω λοιπόν καθαρά, σινιόρε, έδώ κοιμάται 

ένα κορίτσι, £να μπόνο κομμάτι. Ξανθοΰλι, μικροΰλι, ζουμ
πούλι μέ μία φάτσα άριστουργηματική, ξεπεταχτάρι άκόμα 
ποΰ είναι νά τό λ ιμ π ίζετα ι τινάς. Είναι Ινα τροφαντό ποΰ 
μπορεί ό πάς ένας νά δώση ό,τι έχει, άλλά δέν εΐνα ι άπά 
κείνα, εΐναι γιά  άμορόζα ένα τιφαρίκι. Ντομνίτσα πΰουλο 
ουνα άντζελο.

—  Καί κοιμάται μοναχή της έδώ ; Δέν έχει κάνένα προ
στάτη ;

— "Εχει καί παρά έχει, έχει πατέρα οΰνα πόβερο καί 
έτσι ό καταστηματάρχης τά συμπάθησε καί τό διχτηρά έδώ, 
άλλά είναι βάρδα μπένε, ένα πολύ τίμιο.

—  Βρε αδερφε, άπά δλα αύτά ποΰ μοϋ λ.ές, μέ μπερδεύεις 
περισσότερο. Ξ·ίρω ’γώ τί κορίτσι είναι αΰτά καί νά βοώ τάν 
μπελά μου.
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μνος καί μία ανύπαντρη Ιοχεται καί κρυφοκυττάζει άπό τή 
χαραμίδα τής πόρτας. Τι πρέπει νά κάνη κάνεις η τ ι  νά 
τής ’πώ δταν ξανάρθη, η νά πεταχτώ  ετσι καθώς είμαι άπό 
τό μπάνιο καί νά παρουσιαστώ έμπρός της γιά  νά πάψη ή 
περιέργιά της.

Σημ. ΠαΛηανβρ. Τά καλλίτερο εΐναι η νά τήν προσκαλέσης 
νά έρθη καί κείνη νά κάνη μέσα μπάνιο, η έτειδή αύτή τή 
τή χάρι δέν θά σοΰ τήν κάνη μ’ όλη τήν περιέργιά ποΰ έχει, 
άλλο δέν σοϋ μένει παρά νά βουλώσης τής χαραμίδες, διά 
τό ασκανδάλιστο.

Οεραία;
Προχτές έφερε ένας άπά τήν Α ίγινα  20 καλάθια σϋκα 

καί έπειδή δέν εΐχε δηλοτικό τοϋ τά ρεστάρισαν 4 μέραις 
στά Τελώνειο καί τοΰ τοδφαγαν τά μισά καί τάλλα τοΰ τά 
πέταξαν στή θάλασσα. Είναι δίκαιον ;

Σημ. ΠαΛ. Ό σα  τρών οί τελώνιδες είναι καλώς φαγωμένα 
καί άν τοΰ ξαναρέση άς φέρη κ ι’ άλλα χωρίς δηλωτικό.

Λαμία.
Κοντά στά τόσα βάσανά μας ποϋ τραβούμε έδώ στάς φύ

λακας τής Λαμίας μάς έφεραν καί ένα νέο διευθυντή ποΰ 
είναι άνθοωποφάγος καί άν μένη πολύ θά μάς φάη όλους μέ 
τού; βαρβάρους τρόπους του. Μάς μεταφέρνει καθεκάστη άπό 
δωμάτιο σέ δωμάτιο σάν νά είμαστε θανατηφόροι.

Δέν άφίνει τούς συγγενείς μας νά μάς δούν καί είχαμε 10 
μέραις νά δοΰμε φαγεΐ ώς ποΰ διάταξε τοΰτο δ Νομάρχης. 
Α παγόρεψε τήν έργασία τών καλτσοδετών καί άλλοίμονο σέ 
μάς τούς φτωχούς πώς νά ζήσωμε. Περιώρισε νά μή τρώνε καί 
δσοι έχουν λ ίγα  λεπτά  άπά δικά τους, παρά μόνο τή μιά δε
κάρα τοΰ δημοσίου ποϋ μάς χορηγάται. Γιά τόν θεό παρα- 
καλοϋμε νά μάς άπαλλάξουν άπά αΰτό τά θηρίο, πρίν κάμ- 
μϊά μέρα στήν έσχατη άπελπισία μας τόν τσακίσωμε νά πάη 
στά διάολο. 01 χαζάό ιχο ι χα ϊ οί ύχόδικοι.

Σημ . ΠαΛ. Α κούσετε τ ί θά γίνη. Ά μ α  πού διαβάση αΰτά 
θά σάς βάνη σάς τούς ίδιους νά ξαναγράψετε πώς εΐναι δλα

—  Μά είπαμε, δέ έχεις κανένα φόβο, παρόλ ντονέρ.
— Μά έγώ δέν θά μπορέσω νά κλείσω μάτι, άν βλέπω πώς 

μέσα στό ίδιο δωμάτιό μου κοιμάται κορίτσι. Ξεοω ’γώ άδερφέ 
τί συμβαίνει ;

—  ΤΩ ντούγκουε, έγώ σοΰ έγκυάμαι.
—  Κ αλά, άς ηναι κάθομαι, άλλά θά μπαρώσω άπό μέσα 

καί θά βροντίξετε γ ιά  νά σάς άνοίξω, γ ιά  νά δώ τί πρόσωπο 
θά ηναι.

—  Καί έτσι άς ηναι.
Μ’ άφη^ε καί έφυγε.
Ό τα ν  έκλεισα τήν πόοτα έσκέφτηκα τ ί διαολοβραδυά ή- 

τανε αΰτή ποΰ περνούσα. Έ ν τούτοις γαρίδα τό μάτι μου, 
καί ποΰ μπορεί νά κοιμηθή τινάς δταν βλέπη ώς καί στόν ύ
πνο του θυλικό.

Ή τα ν ε  ώς μία ή ώρα καί παραπάνω όπόταν νά καί χτύ
πησε σ ιγ ά  σιγά ή πόρτα. Έμένα έτρεμε ήκχρδιά μου, μ ’ δλα 
ταϋτα  σηκώθηκα άνοιξα σιγά σιγά καί τρύπωσα σάν τάν 
κάβουρα άποκάτω άπά τά πάπλωμα καί έβγανα μόνο τή μύτη 
μου καί τά Ινα μου μάτι άποκάτω άπά τά πάπλωμα σάν τήν 
χελώνα καί κρυφοκύτταζα, θαρρώ μάλιστα πώς έκανα ότι ρου- 
χάλιζα .

Σέ μισό λεπτό βλέπω καί μπα ίνει Ινα κοριτσάκι αλλιώ 
τικα  ντυμένο, μ ’ ένα φουστανάκι δηλαδή καί άπό πάνω ένα 
’ πανωφόρι μακρύ άνδρικά, καπέλλο δέν φορούσε καί ήτανε τά 
ξανθχ του τά  μαλλιά κρεμασμένα πίσω καί ξέπλεχα. ’Επειδή 
ήτανε μακραά τό κερί δέν μπορούσα νά διακρίνω καλά καλά 
?.zl τά μουτράκια της, μοϋ φάνηκαν όμως άριστουργηματικά.

Ά ρ χ ισ ε κ ’ έτρεμε ή καρδιά μου ένφ τά μάτι μου τά είχα 
κάνει γαρίδα, τέζ* .

ψεύματα. Ό σο γιά τό τσάκισμα ποϋ λέτ* νά τοΟ κάνετε δέ» 
«ίμαι σύμφωνος, διότι θά σάς περιορίση περισσότερο, έκτός άν 
τού ριχτήτε δλοι μαζωμένοι, ώστε νά μή ξέρη άπό ποιόν I- 
φαγε τής περισσότερες. Γιά νά δοΰμε τ ί θά κάνη Χαί δ δ- 
χουργός ποϋ νομίζει πώ ; τά παράπονα τών φυλακισμένων 
είναι παραμύθια καί δτι δέν είστε πλέον σείς άνθρωποι γ ιά  
νά σάς λυπάται τινάς.

Πάτραι.
Ή  Νομαρχία παρέχει στούς έλαφροποινίτας μισής ώρας 

άδεια γ ιά  σπουδαία δουλειά των, άλλά οί χωροφύλακες ποδ 
μάς συνοδεύουν γυρεύουν κολόκουρο ένα φράγκο καί όποιος 
δέν έχει τόν τζακίζουν. ‘Ο δέ κατάδικος Γ. Κ. ΦλΤγκος κα
ταδικάστηκε άδικα σέ 7 χρονών φυλάκίσ» γιά  άπόπειρα άνα(- 
>εσις, διότι δωροδοκήθηκαν οί μάρτυρες άπό τούς άληθινού; 
αύτουργούς, καί έγιναν άνακρίσεις καί έξεδόθηκαν έντάλματα 
συλλήψεως καί στάλθηκαν στήν δτομοιραρχία τών Καλαβρύ
των νά τούς σύλληψη καί αγρόν αγόρασε. ’ Ιδού δικαιοσύνη.

Σημ. ΙΙάΛ. Αΰτοί ποΰ δέν συλλήφθησαν θά συλληφθοΰν 
ποϋ θά μάς πάνε, δσο γιά τό φράγκο ποΰ γυρεύουν οί χωροφύ- 
λαλές δέν κάνουν άσχημα, διότι αΰτό εΐναι τή ; δικαιοδοσίας 
τ « ν ,  χωροφύλακας μέ συνοδεία καί χωρίς νά τσιμπήση φράγκο, 
ά τότε θέλει σκότωμα.

Κέρκυρα.
Πρός τάν Ν. Γεωργίου. Αΰτά ποΰ μάς γράφεις γιά  τή φο

βερή διαφθορά ποϋ υπάρχει είς μερικά πολεμικά μας πλοία, 
είναι πράγματα ποΰ δσο καί άν άποβλέπουν τήν ηθική δέν 
μπορούν δμως καί νά γραφοΰν. Πρέπει δέ νά ξερής, ότι τόν 
Παληάνθρωπο τάν διαβάζουν δλαις ή γυναίκες καί δλη ή νεο
λα ία , δέν εΐναι μόνο γιά  μάς τούς άνδρας, ώστε νά τά  λέμε 
μεταξύ μας.

Λές πώς έγραψες τό γράμμα σου μέ μάτια  δακρυσμένα 
ίδόντα ς τήν φοβερή διαφθορά ποΰ γράφεις, at φίλε μας, σφούγ- 
κισε τά μάτια σου, καί άνοιξέτα πιό καλλίτερα γιά  νά δής 
άλλαις πγιό χειρότεραις διαφθοραίς ποΰ βόσκουν τήν κοινω
νία μας. ’Έ τσι θά πάμε. Πήραμε πλέον τήν κάτω βόλτα.

Τήν είδα, εύγανε τά άνδρικά πανωφόρι "-ης, έμεινε μέ μιά 
άσπρη νυχτικ ιά  ξεκουμπωμένη καί αΰτή ώς κάτω ώς ποϋ φ α ι
νότανε τό πουκαμισάκι της μισάνοιχτο ποΰ ήτανε νά λυσσάξη 
άνθρωπος.

Έ π ε ιτα  εδγανε καί τό φουστανάκι της καί έμεινε μέ το ασι
δέρωτο καί παστρικά κοντά μεσοφοράκι της, εδγανε τά στιβα- 
λάκια της, διώρθωσε τό κρεββατάκι της καί έπεσε καί σκε- 
πάστικε μέ ενα στεναγμό ποΰ μέ έκοψε τόσο πολύ, ώστε νό
μισα πώς μ’ έπιασε κόψιμο. Εδγανε τά χέρια της άπόξω, τά  
παχουλά καί κατάλευκα πού μ’ έπιασε μιά άνατριχίλα σά·* 
νά είχα θέρμη τριμεοίτικη.

Καθόμουνα μπουμπουλωμένος σάν χανούμισα, ποΰ νά κλείσω 
μ άτι; παραφύλαγα σάν τήν γάτα  τάν ποντικό. Δέν ξέρω πίση 
ώρα πέρασε, γ ια τ ί πλέον τά είχα χάσει, καί άρχισε καί ρου- 
χάλιζε καί κείνη.

Ό τα ν  φαντάστικα πώς πλέον είχε άποκοιμηθή, σηκώθηκα 
καί στράτα στράτα κοντοζύγωσα κοντά στό κρεββατάκι της 
μέ τά τέσσαρα περπατώντας. Σάν έφθασα πλέον άπό κοντά 
της, σηκώθηκα καί άλαφρά αλαφρά καί σάν τό φειδάκι έχω 
σα τό χέρι μου άπά κάτω άπά τά πάπλωμα κ α ί ......................;

Π ετάχτηκε άμέσως άπάνω σάν θηρίο. Τήν βλέπω και μέ 
βλέπει χωρίς μχλ.ά στό στόμα. Έ γώ  έτριβα τά μάτια  μου. 
Ή τα νε  ή Μαρία τοΰ άπομάχου, ή όποία μ’ ενα πήδημα μοΰ 
εΐπε :

—  Σύ είσαι, κύριε μου, ιδού πώς οί πατέρες μεταχειρί
ζονται τά κορίτσα των τώρα ώς εμπόριο. Καί έπεσε άπάν- 
στό κρεββάτι καί έκλαιγε. Έ γ ώ  έμεινα σάν χακαρωμένος.

Τί συνέβη μεθαύριον*



Λ.

Χτον
Περαία σ’ αΰτόν ποΰ μας γράφει κάτι άνοησίαΐς γιά  τόν Ά γ ·  
γελή Δενδρινό, τοϋ λέμε πώς είναι κακοηθέστατος 
■τόλμησε ούτε τήν υπογραφή του νά βάνη. *Α θλΐί.

Ό
Ά ριστοτ. Άγγελόπουλος κάνει λεει εργολαβία καί καντάδες 
χαΐ χαλά τόν κόσμο μέ τής φωναίς τους, αυτά καί τά δύο 
είναι πράγματα ά*ό τά όποια δέν μπορεί κανείς νά τόν 
μποδίση, άφοϋ καί κάνέναν δέν βλάφτει, καί οΰτε είναι άξιο 
λόγο νά γράφονται, καί γ ι ’ αΰτό καί πάλι γιά  χιλιάκις φορά 
σας λέμε νά πάψετε γράφοντες τέτο ια ι; κουταμάρες.

’Ελέφαντα σ’ εχω καβάλα τώ̂ α οτό σβέρκο. 
Γούρνα τό κεφάλι.

Κ ωνβταντινούίΐολες.
Χάλκη. Έ χομε καί μεΐς έδώ Ινα παπά προεστό τόν ποπά 

Νικόλα καί πουλά τά τετραυάγγελα 40 γρόσα καί τοΰ γυ 
ρεύομε καί μεΐς οί φτωχοί νά μας τά πουλά 15 γρόσια, άλλ’ 
αΰτός θέλει νά κάνη ώς καί τά ιερά εμπόριο, καί άν τόν φω- 
νάξωμε νά μάς κάνη αγιασμό γυρεύει τόν παρά μπροστά καί 
■τά θέλει καί πρίξ φ ιξ, άν δέ μέ χ ίλια ις παρακαλέσεις έρθη 
καί μάς ψάλλη μέ λίγους παράδες εμάς τοΰς φτωχούς, μάς τά 
λέει μισά καί μισοκούτελα καί μισομασημένα, τό δέ σπουδαι
ότερο κυρύττει καί τό Ευαγγέλιο, ένω δέν σ κ α μ π ά ζ ε ι  γ ια τ ί 
είναι ή ρύτη του άπό πάνω άπό τό στόμα του. Γράψε λοι
πόν νά τόν συμμαζέψουν οί επίτροποι άπό αΰταίς τα ΐς πομ
πα ίς του.

Σημ. ΙΙαΛ. Έ χ ε ι δίκαιο ό π α π ά ς  καί έχετε σεϊς άδικο, ό 
δουλεύων έν τώ ναω έκ τοΰ ναοΰ καί τραφήσεται, δσο γιά τήν 
άκρίβια ποΰ έχει στά τετραυάγγελα, τό κάνει γ ια τ ί λιγό
στεψε τό πράγμα, καί δταν έρθη αλλη καραβιά θά σάς τά 
κατεβάση, τρία στή δεκάρα σάν τοΰς τσίρους.

• ο
’Αλέξανδρος ΓΙρινάοης στή Πάτρα καί ό Δ. Μαρινόπουλος στή 
Λ αμ ία  η στή Καρδίτσα, προσκαλούνται γιά  τελευτα ία  φορά 
νά μάς στείλουν τοΰς λογαριασμούς των, καί άς μή τούς πέ
ραση ή ίδέα δτι θά μάς φάν τό παρά. Τί διαολάνθρωποι. Νο

μ ίζουν δτι οί άλλοι γεννήθηκαν γιά  νά τρέφουν αΰτοΰς μέ τόν 
ίδρώτά τους, πρό πάντων σΰ Μαρινόπουλε δέ θά γλυτώσης 
καί ουτε στοΰ φειδιοΰ τήν τρύπα άν πάς νά κρυφτής. Φεΐδι 
■ποΰ σάς έφαγε. "Αθλιοι καί σεΐς.

Ε ίς
τό προχθεσινό φύλλο τοΰ Παληανθρώπου κάποιος η κάποια 
βέλησε νά μέ προσβάλλη. ’Επειδή έχω τό μέτωπό μου άψηλά 
•οέ δλη τήν κοινωνία, γ ιά  τοΰτο άποκαλώ άτιμον συκοφάντην 
«κείνον η έκείν/ιν ποΰ θέλησε νά γράψη δ ,τΐ έγραψε, άν δέν 
βάνη τήν υπογραφή του. Κ  . J t ρογτη^βς.

Σημ . ΠαΛψίγθρ. *Ισα Γσα επειδή γνωρίζαμε τήν τιμ ιότητα 
τών Κροντηράδων γ ι ’ αΰτό περιφρονήσαμε καί τό άθλιο έκιΐνο 
γραμμα τής επιστολής καί συμφωνοΰμε δτι είνε άχρειέστατοι, 
φαΰλοι καί κακοήθεις κτλ .

Λίομ,οβχέδιο βοολής το πως «ρέπει να δερνώ» 
μαστέ.

ϊ τ ή
Πλάκα έχομε ένα γαϊδουρομπακάλη μέ τή χωρίστρα στή 
μεση καί πειράζει τά κορίτσα μας δταν πάν νά ψουνίσουν, 
μτάς καί νομίζει δτι τών νοικεκυρέων τά παιδιά είναι σάν τα 
αδιάντροπα μπακαλίσα μοϋτρά του. Τάν γάιδαρο.

Σημ. l l a J . Δέν πιστεύομε νά ηναι άποτοιοΰτος αυθάδης, 
ίσως τό κάνει γ ιά  χωρατά, άλλά χωρατά χωρατά μπδκ 
μασκβ,οά.

~  > ~  *Κ ατευοοεον.
Χτές τέλος πάντων, τελείωσαν η έργασίαις τής βουλής, 

άφοϋ ψηφίστηκε δ προϋπολογισμός άβρόχοις ποσί.
Τά μοϋτρα τής βουλής τούτης άπδ τήν πρώτη αΰτή σύνοδο 

δέν μάς άρεσαν καθόλου καί μπορεί πολΰ καλά κάνεις νά τήν 
ονομάση βουλή τραμπούκων, καί άν τοΰς παραδέχωνται στ& 
ίσχνάφι των οί τραμπούκοι.

Τά λόγια τους ηταν κουταμάρες, τά νομοσχέδιά των άθλια, 
ή απαιτήσει; των ελεεινές, κάμμιά άξιοπρέπεια άπάνω τους, 
καμμιά άνθρωπιά.

Κατευόδιον τ,ιαμπουκολόγιον, κατευόδιον, καί είθε ό θεός 
νά σάς στραβώση δ)ους, γιά  νά μή βλέπετε σέ ποιό βάραθρο 
πρόχνετε τήν φτωχή πατρίδα. Κατευόδιον μ·ασκαράδες.

ΤI μ.ας άφησε ή βουλή γιά πιρίδειγμα,
Καί τοΰ χρόνου

Χ τ ε ς
κάτι νυχτοπούλια έσπασαν τήν κάσα τήν άδιάρίχτη, τοϋ κα
ταστηματάρχου ’Απέργη καί τοΰ χειροτόνησαν 700 δραχμαίς 
ποΰ βρίκαν έκ τοΰ προχείρου μέσα στής εννιά η δέκα ή ώρα.' 
Νά άνθρωποι ποϋ ξέρουν νά κάνουν τής παστρικαίς δουλειαίς 
των νωρίς νωρίς.

ϊϊυζάστρα
μέ καλό γάλα, υγειής καί καλά συστατικά γυρεύει οικογένεια^ 
Πληροφορεΐαι είς τό πρακτορείο τών εφημερίδων.

αφοϋ δεν


