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Α υ τ ά
τά γράμματα εΐναι άπό σας γραμμένα καί νά μήν εχετε πα 
ράπονο ήτε καλά εΐναι ήτε κακά.

14 ύριε
ΙΙαΛηάνθρωήε. Έμεΐς πϊριμέναμε τόν Παληάνθρωπο από την 
Κυριακή νά δβΰμε τίποτα νά γελάσωμε καί σΰ μας τόν είχες 
γεμάτο μέ τόν λόγο τοΰ Οικονόμου ποΰ δέν μάς ενδιαφέρει, 
καί ετσι μας τήν έ'φτειασες καί προχτές μέ κείνη τήν απαντησι 
στόν Κορίνθιο ποΰ νά πάρη ό διάολος τόν πατέρα του ποΰ 
βρέθηκε κ·.’ αΰτός, ένώ έμεΐς σοΰ έχομε τόσα παραπονα καί 
δέν τά δημοσιεύεις.

ΙΙοΛ-lcl ά ναγνω στα ι τοϋ ΙΙα.Ιτ/α^θρώχον. 
Σημ . l l a . l .  Καλά, άλλη φορά δέν τό ξανακάνω.

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΛΝΛΓΝΩΣΜΑ.
Ά μιφ ιασχ.

Φυλακαί ’'Αμφισσας. Λυό μήνες ίχομε νά πάρωμε μισθό, 
τό ψωυΛ άθλιο ποΰ δέν τρώγεται καί μάς τό δίνουν οπότε θέ
λουν, προχτές μας είχαν δυό μέραις χωρίς νερό καί λιγοθυ
μούσαμε. Θά άποφασίσωμε άπό τήν άπελπισία μας νά κάνωμε 
ρίξι καί άς μάς σκοτώσουν οί στρατιώτες παρά νά υποφέρωμε 
τέτοια ζωή. Γιά τόν θεό, δέν είμαστε καί μεΐς άνθρωπος δέν 
υπάρχει κανείς νά μάς σώση j Οί φβλακισμένοι.

Σ . Πν,Λ. Δέν ΰπάρχη κάμμιά φυλακή στήν Ε λλάδα  ποΰ 
νά μήν έχη τά βάσανά της, έγώ πλέον κουράστηκα καθημε· 
ρουσίως νά σάς τά γράφω, χωρίς νά γ ίνετα ι κάμμιά 
σις. Τέλος πάντων βάρδα άπό ρίξεις.

Λ α μ ία .
Ό  έ ί *  ιΦ* τ*μ ί*ς μας δέν δίνει χαρτόσημο μέ δεκάοε» 

παρά θέλει ό'λο άσϋμι, ποΰ τόν βρί*ε αΰτόν τόν νόμο ;

Σ. ΠαΛ. Τί σάς κοστίζει πάλι σάς νά κάνετε τής δεκάρες 
ασήμι, άφοΰ εΐναι σκαρτάδος.

Βόλος.
Ό  υπολοχαγός καί υπασπιστής τοΰ 18 πεζικού τάγματος 

παραμελεί τά καθήκοντά του πρός τοΰς στρατιώτας χάριν 
μιανής μαγδαλινής ποΰ δέν ντρέπεται καί μέσα άκόμη στό 
δρόμο νά τής κρατά τό πορτοβάζιον. Παραπονούμεθα, διότι 
παραμέλησε όλως διόλου τό τάγμα.

Σημ. ΠαΛ. Δέν πιστεύομε νά |vat αΰτό άλήθεια, άλλά 
κάποιος ίσως τιμωρημένος άπό αΰτόν θά τά γράφη αΰτά.

Ύήν
περασμένη βδομάδα νυμφεύθηκε δ κ. Μ. Κ. ξενοδόχος τήν δεσ^ 
ποινίδα Π. Τ. χρονών δέκα, σέ παρακαλοϋμε άν επιτρέπεται 
αΰτό νά μάς τό πής, διότι θέλω νά νυμφευθώ κ’ έγώ έ'να κο
ρίτσι ώς 6 χρονών.

Σ . ΠαΛψνθρ. Ποιός κερατόπαπας τους στεφάνωσε ; Αΰτός 
φταίει.

"Εφερα
δυό καλάθ.α σύ*α άπό τήν Α ίγινα  καί ό τελώνης τοΰ Περαία 
μοΰ τά κατακράτησε γιά τήν φυλλοξήρα, καί άφοΰ έφαγε τά 
μισά μοΰδωσε πίσω τά καλάθια μισά καί σαπιμένα. Εδρίκα 
δουλειάν νά πώς τρών σύκα.

Σ. Πα.Ληανθρ. Σ ’ αΰτό φταις έσΰ, γ ια τ ί έπρεπε άμα τά^Ι-1 
φερες, νά τοΰ χαρίσης τό ένα καλάθι νά γλυτώσης τό άλλο. 
’Έ τσ ι νά κάνετε στό έξής.

Περαέας.
Προχτές ίρθε μιά κυρία άπό τό Κάιρο καί στό τελώνειο ά

φοΰ επιθεώρησαν τά ροΰχά της ώς ποΰ νά γυρίση νά δή χάθηκε 
τό στρώμά της. Πέρασε τόση αραπιά καί νά τό χάση στό Ε λ 
ληνικό τελωνείο ;

Σ. ΠαΛηανθρ. ’Αφοΰ δέν τήν κλέψαν δλάκερη κα ί τίιν i£taj 
I τυληγοντάς την μέσα στό στρώμα πάλι καλά Τϊίγε.



Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια .
Γ"*0 συμβολαιογράφος τοΰ ελληνικού προξενείου τής Ά λ ε -  
ξάντρας είναι Ινας πολύ ευγενικές άνθρωπος, ποΰ σπρώχνει καί 
βρίζει δλους τούς άνθρώπους γαδούρια δσοι παν γιά  δουλειά 
•τους. Είναι τρόπος συμβολαιογραφικός αυτός ;

Σ· ΠαΛ. Δέν πιστεύομε νά σάς βρίζη δλους γαδούρια θά 
κάνη καί διάκρισι άναμεταξύ σας.

Έ δ ώ
είς τόν δρόμο τοΰ Κολοκοτρώνη καί κοντά είς τό παντοπωλείο 
•τοΰ Χατσινικολάου έχομε μιά νέα τήν Σ. Δ. καί χαλά τόν 
κόσμο μέ τής έργολαβίαις της, καί είναι αηδία, ώς καθώς καί 
η τρελοκουβερνάντα της καί ή γαϊδουροδοΰλά τη?, καί κείνο 
τό κομψευόμενο παιδαρέλι τοΰ γυμνασίου τό X. Σ. θά τοΰ 
σπάσωμε κάμμιά ώρα τά πόδια ποΰ περνά άπό ’δώ νά κορ- 
τατζάρη.

Σημ. ΙΙαΛ. Μά είπαμε δτι ή έργολαβίαις δέν απαγορεύον
τα ι, γ ια τ ί δσα καί άν γράψη τινάς πάνστό βρόντο.Είναι α ναγ
καίο κακό είς τόν άνθρωπο, ώς πρός τό κομψευόμενο μωρό τοΰ 
γυμνασίου, περιχύσετέ το νά τελίιώνη ή δουλειά.

Μήλος.
’Εδώ άπάνω «τίί Πλάκα πίσω άπό τό σπ ίτι τοΰ Γαρουφα- 

λάκη, έχομε δυό γρηαΐς άδελφάδες τ ή ν  Καλλιόπη καί τήν 
Φλωράκη καί κάθε πρωί βγαίνουν στής πόρτες τής γειτονειάς 
καί σουσουοεύουνε τής νοικοκυράδες. Νά δά, κάθισε ή πομπή 
στή στράτα καί άναγέλα τούς διαβάτας. Είναι ντροπή τους.

Σημ. 11α\. Σέ γυναικοκαυγάδες δέν ανακατευόμαστε, άλ
λά μ’ δλα ταΰτα άς συμμαζευτούν έπί τοΰ παρόν καί έπειτα 
άς ξαναρχίσουν τα ίδια.

(1 2 ) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ
ΙΟ '.

θέλοντας καί μή θέλοντας, καθώς είπαμε κάθισα κοντά 
στόν γεροφουστανιλλά τόν πατέρα τής Φανής.

Ή  Φανή άρχισε και σουλάτσερνε στήν αΰλίτσα μέ τά  
χέρια της άπό κάτω άπό τήν ποδιά της τήν άσπρη καί κεν
τητή και δλο χαμογελούσε, ένώ έγώ βρισκόμουνα στή μεγα- 
λείτερη αμηχανία μ’ εκείνον τόν διαολοπατέρα της ποΰ είχα 
πλέξει.

—  Τό λοιπόν, μοΰ ειπε, βάζοντας τό έ'να ποδάρι του ά 
πάνω στό άλλο μέ τέτοιο σήκωμα, ώς ποϋ έφτασε και πά
στρεψε τό ένα τσαρούχι του άπάνω στό πανταλόνι μου, καί 
πώς λοιπόν είχες τήν καλοσύνη πρωί πρωί νά μάς βυζιτάρης ; 
^  —  Ά λ λ ά , είπα, πώς ένόμισα . . . πώς ένοίκιάζεται.

—  ΤΙ πράγμα ;
Είπαμε δά πώς ό γέρος ήτανε λίγο κουφός, καί γώ τό 

είχα ξεχάσει.
γ— Το σπ ίτι.
—  Δέν ξέρω τί'μού λές ; Μοναχός σου μού κουβεντιάζεις;
—  Νόμισα πώς νοικιαζότανε τό σπ ίτ ι καί μπήκα μέσα νά

rri *δώ.
—  Τί νά *δής ;
—  Τό σπ ίτ ι.
—  Ά ,  τό σπ ίτ ι. Μά τό σπ ίτι η τήν κόρη μου ; Ά λ λ ά  άς

■ ν̂αι. Α ί, σοΰ άρεσε ;
—  Μά . . . καλό είναι, άλλά . . . άφοΰ δέν ενο ικ ιά ζετε .
r— Tl πράγμα ;

Χαλαμίνα.
’Έχομε ένα μανάβη Δημητρη Παξινό ποΰ πουλά ντομάτες 

κα ί πεπόνια δλο σάπια καί είναι βρωμιάρης καί δέν πάει κά- 
νείς νά ψουνίση, ·καΙ κάθεται στή μπόρτ* καί παραμονεύει δ
ταν περνούν μικρά παιδιά νά πάν νά ψουνίσουν άπό άλλού, 
τά τσακόνει τούς πέρνει μέ τό ζόρι τά λεπτά καί τά δίνει 
άπό τά δικά του σάπια μαναβικά καί παραπονάται δλο τό 
χωριό. Τόν γάιδαρο.

Σημ . ΙΙαΛ. Ά φοΰ σάς σκαρώνει τέτοιαις δουλειαίς, πλα- 
κώσετέ τον καί σεϊς μέ τά σάπια μανάβικά του νά τελειώνη. 
ί; ΰπόθεσις. Ά λ λ ά  οχι μή τό κάνετε, γ ια τ ί θά σάς κάνη α
γωγή καί θά γυρεύη νά τοΰ πληρώσετε δλη τή σαπίλα γιά  
γερή.

Ε ις
τήν εφημερίδα Φωνή τής Κέρκυρας έτύπωσε ό επιστάτης τού- 
Σωφρονιστηρίου τής Κέρκυρας διάφορα έγγραφα πού πιστο
ποιούν, δτι αύτός έξεπλήρωσε τό καθήκόν του πάντοτε τιμ ίως, 
καί έπομένως άδικα τοΰ έγραψαν εκείνα ποΰ τοΰ έγραψαν είς 
τόν Παληάνθρωπο. Άφοΰ είναι έτσι, θά πή πώς έχει δίκαιο 
ό έπιστάτης καί άδικο οί άλλοι, καί οί όποιοι βέβα.α δέν μπο
ρεί παρά νά ηναι κα ί πολύ χοντροί ψεύταις, καί θέλουν βρί
σιμο, άλλά ποιός εΰκαιρά, άς πάν στόν Καλλιγά

* 41
γυναίκα ποΰ σοΰγραψα πώς κρυφοκυτάζει δταν κάνω μπάνιο 
τόμαθε καί μέ παρεκάλείε μέ δάκρυα νά τό σβύσης καί σέ 
πληρώνη. Φαντάσου τ ί μυαλό έχει, είναι δμως τάκος πρώτης.

Σημ. ΙΙαΛηανθρ. Στό θεό σου είναι άξια γιά  νά γραφούν 
αύτά καί μάλιστα πού δέν σβύνονται ;

ΕΙροχτέ;
πήγα στό Βαρθακονήσι νά πάρω κ ί τ ι  πράγματά μου άπό τό

—  Τό σπ ίτ ι άφοΰ δέν ενοικιάζεται, δηλαδή . . . δέν είνα ι 
δυνατόν νά τό νοικιάσω.

— Τί πράγμα ;
—  Δηλαδή μπήκα νά νοικίκιάσω τό σπ ίτι σας, καί έκανα 

λάθος.
—  Τι λάθος;
—  Λάθος πού μπήκα μέσα.
—  ΤΙ πράγμα ;
— Μίλα του δυνατά πετάχτηκε καί είπε ή Φανή ξεκαρδι

σμένη στά γέλοια, δέν σού είπα πώς βίρακούει ;
  Έ βανχ  τότε κ’ έγώ τήν φωνή σάν γάδιρος καί είπα :
—  Μπήκα μέσα, κύριε μπάρμπα νά ’δώ τό σπίτι σου γ ια τ ί 

νόμισα πώς νοικιάζεται.
— "Ετσι μ ίλα. Βρέ κύριε, τό σπ ίτι μου νοικιάζεταικαί δέν 

ξεστραβώνεσαι νά ’δής πώς δέν έχει ένοικιαστηριο;
—  "Οχι μπαμπά, πετάχτηκε καί είπε ή Φανή, έχει δί

καιο ό κύριος, είναι κάτι φιλινάδες μου, τά κορίτσα ’δώ τής 
γειτονιάς, ποΰ γιά άστεΐα έρχονται κάπου κάπου καί κολ
λούν ένοικιαστήρια, καί γελκτα ι ό κόσμος.

— Μά έ γώ , νά πης στής φιλινινάδες σου, πώς τέτοια χω
ρατά τά χέζω , όρίστε τώρα πού φορτόθηκα τό νέο στά καλά 
καθούμενα. Καί άπό πού είσαι πατριώτη ;

—  Πατριιότης σας, καθώς είπατε.
—  Μά έγώ είμαι Μενιδιάτης.
—  Αί κ ’έγώ ... πάρα κάτω λ ίγο ... είμαι άπό τά ΝέαΛ·ότα.
—  Πόσα ;
—  Ά πό  τά νέα Λιόσα.
—  Α λήθεια  ; Καί γνωρίζεις 'τό ν  κουμπάρο μου τόν κύρ 

Ρκιόκα ; Έ χ ω  φίλους έκεί πολλούς. Καλό χωριό. Δόσε μου 
τό χέρι σου, τόκα, είσαι καλός νέος, καί άφοΰ συνέβηκε έτσι 
κατά λάθος τό πράγμα νά μπής στό σπ ίτ ι μου, έχω τήν εΰ- 
χαρίστησις νά γνωριστούμε καλλίτερα. Πίνεις κάμμιά j Καί 
ποΰ κατοικάς ;

—  Έ π ί τού παρόν έδώ απέναντι.
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« π ίτ ι  ποΰ καθομουνα καί έφυγα πρό μηνός, τό λοιπόν μοΰ 
ρίχνονται τρεΐ; νά μέ σκοτώσουν, άν δέν έβαζε ή σπιτονοικο- 
κυρά^τής φωναίς, καί ήρθε ένας κλητήρας καί κείνος σύμφωνος 
μ αυτούς μοϋπε νά φύγω, καί ή α ιτ ία  ητανε λέει, πώς τούς 
πέρασα τής γυναίκες των στόν ΙΙαΛηάνθρωχο, ένώ έγώ οΰτε 
καν γνώσι εχω και είμαι ξένος άνθρωπος καί κυττάζω πώς 
να ζησω. Αΰτοί δέν είναι άνθρωποι είναι άγριάνθρωποι άν- 
θρωποφαγοι, καί γραψετο νά τούς πιάση ή άστυνομία.

X. Α ναγνώστου .
2-ημ. ΙΙαΛ. Σώπα καί φτεινά τήν γλύτωσες. Δέν σουγραψα 

ϊϋλογημένε πώς θά τούς πέσης στά χέριά των.

14απανδ,'-£τ»>.
Προχτές τής άγίας Παρασκευής έτυχε νά βρεθώ έδώ καί 

πήγα στην εκκλησιά νά λειτουργηθφ καί στό τέλος b ένας π α 
πάς δεν ήθελε από τής προσφοραΐς νά δώση καί τού άλλουνοϋ 
τό μερίδιό του καί τσακώθηκαν άπό τά γένεια καί μαλλιά μέ 
μαλλιά καί κάνανε τά μούτρα τους παζάρι, άκουσα δέ τούς 
χωρικούς να λενε, πώς ό ένας άπ’  αΰτούς κατούρησε μέσα 
στήν έκκλησία τήν’μέρα ποΰ ήθελε νά γίνη πανηγύρι.

Σ. ΠαΛηανθρ. Ά λ λ η  φορά οί κύριοι Καπανδρϊτες γιά 
μή τσακόνωνται οί παπάδες καί σκοτωθούν κάμμιά φορά, νά 
τούς πηγαίνουν τής προσφοραίς κάθε ’νούς χωριστά στά σπ ί
τια  των.

^Βμ,ύρνη.
Οί έφοροι τής Ευαγγελικής Σχολής άπόλυσαν τόν γυμνα

σιάρχη Παρανίκα καί τόν καθηγητή Καρολίδη μόνο καί μόνο 
γιά  νά κάνουν γυμνασιάρχη έναν δικόντων τόν σαμιώτη Δού
κα , καί μαλιστα τόν γυμνασιάρχη δλως διόλου παρανόμως, 
διότι εχει ο άνθρωπος συμβόλαιο ποΰ ισχύει άκόμη ίνα  χρόνο, 
καί η νά τούς ξαναδιορίσουν η θά τούς πάρη ό διάολος. Τι

— Τί πράγμ* ;
—  Έ δώ παρακάτω.
— Καί γ ια τ ί άφίνεις τό σπ ίτ ι αΰτό, σέ διόχνουν η <οεύ- 

γ « ΐ ί ;
—  "Οχι φεύγω.
—  Καί σού άρεσε λοιπόν τό σπ ίτ ι μου, η ή κόρη μου ποΰ 

είναι μέσα στό σπ ίτι μου ;
—  Τήν κόρη σας τήν γνώρισα πρώτη φορά, καί δέν £χω 

κάμμιά γνωριμία μαζύ της.
—  Τί πράγμα ;
— Δέν τήν γνωρίζω.
— Μά νά αΰτή είναι πού σουλατσέρνει καί δέν τήν γνω 

ρίζεις. Βρέ Φανή, έλα δώ. Τούτος έδώ ό κύριος, πού μάς ξε
τρύπωσε πάλι δώ σήμερα ;

—  Μά σάς είπα, ένεκα τού ένοικιαστηρίου τών φιλινάδων.
-— Βρέ κορίτσι, αΰτά τά ένοικιαστήρια τά βάζεις σύ γιά

νά μαζεύης τόν κόσμο δώ καί χασκογελάς, ποϋ νά ητανε τώρα 
κανένας άλλος γέρος, έτσι γερός μποροϋσε νά τόν έπιανε, κα
θώς είναι ξεσκούφωτος άπό τά μαλλιά  κα'ι νά τοΰ δείξη ποΰ 
είναι τά νοικιαστήρια.

Καί ταϋτα λέγοντας μ ’ άρπαξε άπό τήν κορφή, άλλά τήν 
γλύτωτα  έστωντας μέ τό νά ήμουνα κουρεμένος. Γλυστρώ καί 
τοΰ ξεφεύγω. Ποΰ νά μέ κυνηγήση ό γέρος καί μάλιστα μέ 
ένα παπούτσι, άλλά άν καί ητανε μονοσάνδαλος, δέν έννοοϋσε 
νά μ’ άφηση καί ηρθε κατά ποδί μου κοϋτσα κοΰτσα.

Έ γώ  έφθασα καί χώθηκα σπ ίτ ι μου καί μαντάλωσα τήν 
πόρτα, τήν όποία έφθασε καί χτυπούσα ό γέρος μ* δλα τά 
δυνατά του φωνάζωντας.

—  Βρέ, πούστη, άνοιξε βρέ, ποΰ δέν σ’ άρέσει τό σπ ίτι σου 
καί ήρθες νά νοικιάσης τό δικό μου. Ποΰ θά μοϋ πάς ; Έδώ 
θά κάτσω μπασ^άκας ώς αΰριο τά μεσάνυχτα.

Καταδιαβόλου τύχη νά καί περνούσε ένας λοΰστρος καί ά- 
κουτα νά τού λένη . ·I *

—  Ά ε ιν τ ε , σύρε σε κΐίνη κεΐ κάτω τήν πόρτα, έμπα μέσα

παρανομίαις καί αΰθαιρετίαις είναι αΰταίς, καί έστω μέ τό- 
νά μή έχωμε εφημερίδα ανεξάρτητο τά γράφομε σέ σάς τούς: 
ελευθερους 'Ε λληνας, είς τούς όποιους στηρίζομε χαί τάς έλ- 
πίδας μας. Πολλοί γονείς.

Σημ, ΙΙαΛ. Τί νά σάς κάνωμε μ ιΐ ;  άφοϋ σείς τρώγεστε 
αΰτοΰ σάν τά σκυλιά μέ τά κομματικά σας. Μπάς καί ξέρομε 
κ ίν  καί τ ί εχετε καί πώς κάνατε σχολείο άνω κάτω ; Κά
νετε καλά μόνοι σας.

Λ,α,ύριον.
Προχτές ενώ ήτανε πολύ καλά ό Χαράλαμπος Νταβέλας 

ξάφνα τά μεσάνυχτα τοϋ ηοθε μία φοβεοή φλόγοσι στό στήθος. 
Τρέξανε στόν γιατρό ΙΙαπαδόπουλο καί τόν παρακάλεσαν νά 
πάη να δή τόν ασθενή, καί αύτό: τούς άπάντησε. Δέν σκοτί
ζομαι πηγαίνετε στο νοσοκόμο. Δέν βγαίνω ’γώ τέτοια ώρα 
οξι>). Απελπισμένοι ετρεξαν στόν φαρμακοποιό, ό όποιος δταν 
έφτασε βρικε τόν άνθρωπο καί έξέπνεε, καί εΐπε πώς άν τόν 
προφτανε ο γιατρός θά βωνόνανε. Καί έτσι πέθανε κοτζάμ 
νέος άδικα στά άνθος τής ήλικ.’ας του. Είναι γιατροί αΰτοί f; 
κακούργοι, λέμε νά τού κάνουνε κα ταγγελ ία , άλλά νά δούμε 
θά πιάση τόπο ;

Σημ. ΙΙαΛ. Ό  κάθε γιατρός είναι υποχρεωμένος καί άπό 
τούς νόμους ακόμη νά πηγαίνη άμέσως δπου τόν προσκαλοΰν, 
καθε δέ άρνησις καθήκοντος τιμωοήται καί πρέπει νά τόν κα
ταγγείλετε γιά νά μάθη γνώσι, διότι ή πράξίς του εΐναι σω
στό κακούργημα, είναι σάν νά σκότωσε αΰτάς τόν άνθρωπο.

Χ ύ ρ α .
Ε^ώ απανω εις τήν Νεάπολι εχομε μιά ποληογυναϊκα ποΰ· 

κάνει τήν μάγισσα καί ξελογιάζει τοϋ κόσμου τά κορίτσα καί 
τά ξεμυαλίζει μέ τά ψευτο*αμώματα της, εΐναι καί φοβερά 
γλωσσού καί ανησυχεί δλη τή γειτονιά καί θά τήν πλακώ -

καΐ πές σέ ένα κοράσι ποΰ θά βρής στήν αΰλή νά σοΰ δώση 
τό τσαρούχί μου χαί μια παληά καρέκλα καί φέοτα νά σοΰ 
δωσω μ·ά πεντάρα.

Αμα άκουσα αΰτή τή κουβέντα ξεπρόβαλλα στό παραθύρι 
καί είπα στό λούστρο.

—  Βρέ πα ιδ ί, μή πάς καί σοΰ δίνω ’γώ μιά δεκάρα.
Γυρίζει ό γέρος, μέ βλέπει σκύφτει καί πέρνει μιά πέτρχ-

καί μοϋ είπε :
—  θ α  σοϋ σπάσω ολα τά παράθυρα άν δέν δέν άνο ιξη ;, 

ποϋ βγήκες νά μοϋ κάνης άβαντζα μπήλια στό μάγκα.
Βγάζω καί πετώ Ινα κοσπενταράκι στό λούστρο είπώντας :
—  Νά ρέ πα ιδ ί, πάρε αΰτό καί φύγε.

Να τοτε κι απο μένα άλλη μιά δεκάρα καί πήγαινε νά 
μοΰ φέρης τήν καρέκλα. Σοΰφεξε σήμερα.

— 'Ακοΰς, άφεντικό, γύρισε καί μοΰ είπε ό μάγκας, μοΰ 
δίνει εδώ ό γεροπαπούς μιά δεκάρα άκόμα καί θά πάω νά τήν 
φέρω.

— Σού τήν δύω  ’γώ νά μή μπάς.
—  Βρέ θά σοΰ σπάσω τά τσάμια, έμπα μέσα, κέρατά, καί

έκανε νά μοΰ πετάξη τήν πέτρα.
Τρύπωσα έγώ μέσα και πάλι.
—  θ ά  πάω, αφεντικά, φώναξε ό μάγκας άν δεν θέλης νά 

δώσης τή δεκάρα.
Χωρίς νά τολμήσω νά βγάνω τό κεφάλι μου έξω, πέταξα 

άπό τό παράθυρο μιά δεκάρα καί είπα.
—  Νχ πάρτηνε καί φύγε.
—  Μάζευε ρέ σύ τής δεκάρες καί πάρε καί τή δική μου καί 

σύρε φέρε τήν καρέκλα.
— Ά κούς, αφεντικό, μοΰ τήν δίνει πάλι ό γέρος τή δεκά

ρα καί θά πάω. Μοΰ δίνεις μιά δραχμή νά μ ή πάω ;
Ώ ς καθώ; παρατηράτε ό μάγκας βρίκε καιρό καί περ’στα- 

σι νά μέ φορολογηση. Τί νά κάνω, ή πολιορκία τοϋ γέρου Sk 
ρ.’ άρεσε καθόλου καί πώ ; άπόγινε αΰτή ή δουλειά σάς λέω με 
θαύριο.



βωμε καμμι* ώρα στά ξύλο καί πές τη ί το v i τά ξέρη άν δέν 
ήσυχάση.

Σ . J I a J .  Δέν φταίει αΰτή, φταίνε τά κουτοκόριτσά σας 
ποϋ κάθουνται καί πιστεύουν σέ μαγ ΐ ζ ΐ ζ  καί σουρουφέξαλα,καί 
πρέπει σεΐς νά τά εμποδίσετε νά μή πηγαίνουν, καί αΰτή δέν 
Οά ήσυχάση καί μή χάνεστε, τό έχει τό χούι της νά ηναι τέ
τοια.

ΈφοΗος κατά κουζίνας 
Γκαρσόνια τής νέας μόδας

Κ ιρ&οφεμιριδογραφε
στοαινικολα τουραγκαβα ινε μια χίρα κε ξεματιελίαζι τον- 
ζινεκατον ταπεζατου κε σιμευτε βατομετονομ.ατου κε απο τα 
γράφουμε σκινονιος κ» επιτιδ ιοτητατου

Σημ. ΙΙα.Ι. Τ ιμ ά ς λές βρέ άδερφέ, αΰτά τό γράμμα δεν 
μποοοΰν νά τό εξηγήσουν οΰτε ούλοι ο: αρχαιολόγοι. Προκό
ψαμε καί άπό σένα.

Χύρναβος.
Δέν είναι ικανοί, άδερφέ, νά μας φέρουν αΰτοί οί μεγάλοι 

μας έδώ ενα συμβολαιογράφο μόνο σπάζει στή δουλειά b Εί- 
ρϊίνοδίκτις νά κάνη καί τον συμβολαιογράφο καί έτσι ζαβό- 
νονται ή υποθέσεις μας και ζνιμιονόμαστε.

Σημ. ΙΙαΛ. Αΰτό τό πχράπονό σας νά τό κάνετε στοΰς 
βουλευτάς σας έμας τ ι μας τό λέτε;

Βλέπουν τά γαλλικά πολεμικά κχί 3ε£χνο\>ν ο;τί 
βλέπετε.

Ζάκυνθος;
Διορθόσετε τά κορίτσα τνίς μοδίστρας ποΰ κατοικα στό δρό

μο τοΰ γεφυριοϋ καί στό καπνοπωλείο Ν ταλέτου, διότι τό 
πρωί δταν επιστρέφουν άπό τό μπάνιο βγαίνουν άπό τά παρά
θυρα καί τινάζουν τά  στρώματά τους καί μάς τινάζουν δλους 
τοΰς ψύλλους άπάνω μας, άκόμα τό μεσγιμέρι, ένώ δ κόσμος 
δλος ησυχάζει αΰταίς στρώνουν χωρό καί δέν μδς άφίνουν νά 
ήσυχάσωμε, καί άν δέν σωφρονιστούν θά γράψωμε καί τά 
ονόματά τους.

Σημ . I l a J .  Ώ ς  πρός τό τίναγμα τών ψόλλων εΐναι πολύ 
σπουδαΐον ζήτημα, καί δ ι’ αΰτό, κύρια κορίτσα, νά μή τό ξα- 
νακάνεται, γ ια τ ί βλέπετε οί ά'νθρωποι δέν θέλουν τοΰς δικούς 
σας ψύλλους, ώς πρός τό χωρό δμως χορεύετε, γ ια τ ί μέσα 
στά σπ ίτι σας δέν μπορεί νά σας εμποδ ίση τινάς τ ΐ κάνετε, 
φτάνε: μόνο τοΰς ψύλλους νά μήπετάτε άπό τά παράθυρα.

ΙΙάτραι.
Ό  Χαράλαμπος νά παύση τάς σχέσεις του μέ τόν Κωνσταν

τίνο Θεοχάρη καί νά μ.ή συχνάζη στή μπυραρία τοϋ Κ. Ί ω 
άννου άπέναντί στό σπίτι τοϋ Παπαδιαμαντοπούλου, διότι 
κατάντησε δαχτυλοδειχτούμενος Αημ. Β.Ιασύχουλος.

Σημ. ΙΙαΛ. Καί τ ί σέβανε ξεταχτή στή διαγωγή του, βοέ 
τέτοια ξεράσματα δέν σάς είπαμε χ ίλ ια ις φοραίς νά μή τά 
γράφετε. Οΰ νά χαθνίτε σαλιάριδες.

Αεαβκεδάζουν ατό Μεαα?ο Φάληρο β:/,ν άμ. 
3&ISC*· μουδεά.

Λκμία.
*0 Κ. Καρακαντας καί Β. Τρικαλινός, αΰτοί οί δυό νοικο- 

κυρέοι άνθρωποι πέρασε ένα πα ιδ ί καί τό πλάκωσαν μέ τής 
σάπιαις ντομάτες, καί πήγαν καί χτύπησαν κα) ξένη πόρτα 
καί τοΰς περιέχυσε ή νοικοκυρά. Δέν ντρέπονται, καί άν τό 
περάσης θά σοϋ στείλω 10 πεπόνια.

Σημ. I l a J y a v f fp .  "Αν ήσουν φιλότιμος έπρεπε νά στείλης 
πρώτα τά πεπόνια, κορόϊδο ποϋ θέλεις νά κοροΐδέψης.

Πρό
Ημερών ποΰ ηρθα άπό ττ.ν ΑΓγινα είχα πάρει καί ένα καλάθι 
σύκα καί στό τελώνειο μοϋ ταρπαξε ένας αγριάνθρωπος τελώ
νης καί τά κράτησε γ ια τ ί δέν εΐχα λέει δηλωτικό άπό τόν 
δήμαρχ'ο, ποΰ στό διάβολο νά τό ξέρω ’γώ αΰτό ; καί τάφα- 
γαν οί κερατάδες καί έχασα καί τό καλάθι ποϋ είχε τρεΐς 
δραμαίς.

Σημ . ΙΙαΛιανθρ. Μωρέ τρομεροί συκοφάγοι πρέπει rva ήναι 
αΰτοί οί τελώνιδες τοϋ Περαία, κακός περίδρομος νά τοΰς 
πιάση.

Ένοεκεάζεταε
Κ λίβανο ί (οοΰρνοί) ά " 5) 1 Σεπτεμβρίου κείμενο ί π ί ζ α  τή  βρύσει Κ α λ α ' 
μιώτβυ καί έπ ί τ ή ί  όοί,ΰ Κολοκοτρώνη. Πληρο<ρορ!αι «νωβεν τ ή ί  β ικ ί ί ί )  
r a f i  τών ίδ ελ ο ώ ν  Ζαμτταχούλα.


